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СТРАХ ОД ГУБИТКА ПОСЛА
ТЕМА БРОЈА – У случају губитка посла, 56 одсто запослених физичких
радника верује да ће за 12 месеци наћи слично запослење. Мало полажу
на додатно образовање, свесни да за њих нема напредовања на друштвеној
лествици. Посвећени су послу, окренути себи и ономе шта знају да раде
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Прекарност означава различите облике несигурности и неизвесности у области рада и надокнада за рад
(плата, надница) и запослености. Несигуран рад рађа и
несигурну зараду, што се директно одражава на егзистенцију радника и њихових породица. У истраживању
које је спровео Центар за развој синдикализма (ЦРС) на
узорку од чак 1.110 запослених и незапослених новинара и 619 физичких радника, показало се да су ове две
групе по много чему сличне. Карактеристично је да велики број испитаника није умео да одговори на наизглед
једноставно питање - да ли су запослени или не. Истраживање је показало да став „боље да човек залудан седи
него да ради џабе“ не прихвата 34 одсто запослених и 35
одсто незапослених физичких радника. И поред трећине
анкетираних који овај став прихватају, можемо закључити да су људи склони раду, без обзира на то што неће
бити плаћени, а највећи број незапослених физичких
радника (40 одсто) радио би за плату у распону од 20.000
до 29.000 динара.
А колико би коштао неплаћени рад српске домаћице? Жене које кувају за четворочлану породицу само ову
услугу наплаћују између 15.000 и 20.000 месечно. Ту се
не рачунају палачинке у поноћ, када неком од укућана
падне шећер, ни устајање у ситне ноћне сате, када се тинејџери мртви гладни враћају из ноћних провода или су
баш тада расположени за разговор о симпатији и смислу живота. Када се саберу све ставке неплаћеног рада
домаћице у Србији, долази се до суме од скоро хиљаду
евра месечно.
За разлику од домаћица, фриленсери свуда у свету,
па и у Србији могу добро наплатити свој рад. Према подацима истраживања портала Payoneer, за само годину
дана, од 2014. до 2015. године, број фриленсера у Европи
повећао се са 6 на 9 милиона, а прогнозе су да ће управо
„слободњаци“ до 2020. године чинити 40 процената укупне радне снаге. На највећим сајтовима који повезују
фриленсере са клијентима, Србија показује изузетне резултате. Само UpWork платформа, водећа светска интернет платформа за фриленсере у 2014. години, запошљавала је око 40 хиљада слободњака из Србије. Осим тога,
налазе се и на листи најплаћенијих на свету. Што се тиче
зараде фриленсера, светски просек износи 20,97 долара
по сату, док је у Србији просечна зарада 20 долара.
Сеоски туризам је у Европи све популарнији, па и у
Србији поново доживљава процват. Ова врста туризма
је и одличан начин да се остваре додатни приходи. Широм Србије постоји више од 3.000 регистрованих лежаја
у сеоском туризму. Ипак, то је далеко од седамдесетих
година, када је наша земља у Европи важила за родоначелника ове врсте услуге. Сеоски туризам се полако
обнављао, па је у односу на пре неколико година доживео нови бум. Марија Лабовић, в.д. директора Туристичке организације Србије (ТОС), каже да је потенцијал
домаћег руралног туризма велики, а да ТОС кроз велике
промотивне кампање представља мање познате дестинације. У промоцији сеоског туризма учествује и организација „Србија за младе“, која и на селу проналази оно
што младе занима. Мотивацију свакако могу да нађу у
чињеници да неки домаћини, чија су имања оригинална
и налазе се на доброј локацији, годишње зарађују и по
10.000 евра, што превазилази плате које би читава породица зарадила у локалној фабрици. Такође, туристи
купују домаћи сир, кајмак, јаја, пекмез, ајвар, слатко, па
је зарада вишеструка.
Редакција

ПРИВРЕДА Направио посао тамо где је то
деловало немогуће

БЕЗ ДАНА КАШЊЕЊА
На самом улазу у малу, породичну млекару
„Величковић“ стоји натпис који осликава
озбиљност приступа послу: „Плату даје купац, а не
послодавац“

М-4 образац одлази у заборав

ДИГИТАЛИЗАЦИЈА
УСЛУГА

В

елике млекаре се никако не би ломиле по сурдуличким брдима да откупе 20 литара млека од старачких
домаћинстава, све да се чиста павлака музе. Милан
Величковић је нашао рачуницу и долази. Иако су му
трошкови откупа десет пута већи него великим млекарама,
Величковићева мала приватна млекара свакога дана скупља
млеко по разуђеним сурдуличким теренима.
Каже да највећи произвођачи предају 50 до 70 литара,
а таквих је тек 10 до 12 одсто. Остали имају тек по једну или
две краве и дају пет до седам литара, а у 90 одсто случајева
једина примања која имају су од млека и од тога им зависи егзистенција. Милан откупљује млеко од укупно 260 домаћинстава. Већ скоро две деценије ова млекара исплаћује
произвођаче млека, и то на 15 дана, без дана кашњења. Пола
производа извози у Македонију, под македонском робном
марком.
„Већ пет година извозимо 40 одсто производње у Македонију. Кад је избила афера афлатоксина, наши камиони су
били на граници и једини смо прошли контролу, јер је ниво
афлатоксина био у дозвољеним границама“, каже Величковић.
Млеко је одличног квалитета, као и сви производи од
њега, јер краве се држе ескстензивно, млечност је слаба, ретко ко даје силажу, мало концентрата и све је то минус за произвођача, али је плус за потрошаче.
„Беда и јад је овде, често у шали кажем да се концентрат
даје само кад је слава домаћину“, прича Величковић.
Ова млекара производи и извози чак 15 различитих
производа од млека, врхунског квалитета, међу којима су и
ретки специјалитети у виду специјалних врста сирева. Поред
тога, успели су да смање трошкове енергије и грејања чак
10 пута, прешавши на енергију добијену из дрвног отпада.
Овакви погони изискују велику енергетску потрошњу, за термичку обраду млека, пастеризацију и складиштење.

Захваљујући сарадњи Дирекције за електронску управу и Фонда ПИО, документ за утврђивање стажа осигурања,
зараде и висине уплаћених доприноса, државне институције
ће размењивати између себе, без потребе да грађани одлазе
на шалтере. Новине које се односе на М-4 образац биће само
први корак ка потпуној дигитализацији услуга ПИО фонда, а
уместо у редовима и пред шалтерима, грађани ће све услуге
које Фонд нуди моћи да користе у потпуности онлајн, путем
националног портала еУправа.
Директор Дирекције за електронску управу Душан
Стојановић изјавио је да заједно са партнерима из ПИО
фонда раде на томе да грађани, осим оних који на томе не
инсистирају, не долазе у контакт са овим документом.
„Примера ради, то значи да родитељи који желе да упишу дете у вртић више неће морати да проводе сате и сате
пред шалтерима у Немањиној улици“, казао је Стојановић на
конференцији „Smart eGovernment 2015“. Оног тренутка када
аплицирају за неку од предшколских установа, ПИО ће овај
документ аутоматски послати надлежним институцијама.
Стојановић је потврдио да ће сарадња Дирекције и ПИО
бити дугорочна и стратешка и да за циљ има потпуну дигитализацију свих услуга Фонда.
„Постављање услуга ПИО фонда на портал еУправа носи
бројне бенефите, како грађанима, тако и привредним субјектима. Уместо пред шалтерима, они ће моћи да у потпуности
онлајн, уз помоћ рачунара и интернет конекције, обаве све
послове према ПИО, без чекања у редовима и физичког одласка на шалтер“, нагласио је Стојановић.

Повећане основице за уплату
доприноса за пензије

ЗА САМОФИНАНСИРАЈУЋЕ

Републички фонд за пензијско и инвалидско осигурање
подсетио је грађане који сами плаћају допринос за пензије да
од уплате за фебруар важе нове основице осигурања, које су
у односу на претходни период више за 4,16 одсто. То усклађивање, како је саопштено из ПИО, спроводи се због усклађивања са кретањем зарада у претходном кварталу. Грађани
могу да се определе за једну од 13 основица осигурања, независно од стручне спреме коју имају.

ПРОГРАМ ЕУ ЗА РАЗВОЈ ПРЕДУЗЕТНИШТВА

Од 1. јануара ове године мала и средња предузећа у Србији имају право да учествују у COSME пројекту Европске
уније, којим је у периоду од 2014. до 2020. предвиђено 2,3 милијарде евра за развој предузетништва, рекла је новинарима
у Привредној комори Србије министарка без портфеља задужена за европске интеграције Јадранка Јоксимовић.
„Добро је што ће од ове године наша мала и средња предузећа моћи да партиципирају у том програму и конкуришу
за средства која ће моћи да их припреме за то велико, унутрашње тржиште ЕУ и која ће свакако подићи снагу и конкурентност наших малих и средњих предузећа“, поручила је Јоксимовићева.

АКТУЕЛНО Сеоски туризам у Србији привлачан и за младе

ЧАРОБНА ЗЕМЉА

Млади воле да деле информације на друштвеним мрежама, а то је веома пожељно за
туризам. Тако учествују у промоцији дестинација које немају много новца и велике
капацитете да изађу у јавност и рекламирају се

М

арија Лабовић, в.д. директора Туристичке организације Србије (ТОС), каже да је потенцијал домаћег руралног туризма велики, а да ТОС кроз
велике промотивне кампање представља мање
познате дестинације. У промоцији сеоског туризма учествује
и организација „Србија за младе“, која и на селу проналази
оно што младе занима.
Петар Славковић, из организације „Србија за младе“,
каже да и домаћи и страни гости уживају у органској храни,
пешачењу, обиласку планина, река и језера у близини сеоских домаћинстава. Он младе туристе дели у две групе, а како
каже, обе проналазе нешто за себе на селу.
„Једна група су парови, који траже нешто романтичније,
мир и тишину. Друга група су млади који би да се забаве,
упознају друге младе људе, и при томе обиђу културне и историјске садржаје који се у околини налазе“, објашњава Петар. Према подацима његове организације, осим Београда и
Новог Сада, најатрактивније дестинације за младе туристе
у Србији су планине Тара и Златибор, као и Ђавоља варош.
„Оно што млади воле, а што је занимљиво и пожељно
за туризам, јесте подела информација на друштвеним мрежама. Тако учествују у промоцији дестинација које немају
много новца и велике капацитете да изађу у јавност и рекламирају се“, каже Петар.
То потврђује и млади Бразилац Тијаго Фереиро, координатор за међународну сарадњу удружења „Србија за младе“, који на течном српском језику објашњава како је дошло
до тога да промовише Србију међу својим сународницима.
„Током првог доласка путовао сам ван Београда и
упознао сам се са планинама и прелепим крајевима. То је
било једно од најбољих путовања у мом животу. Када сам се
вратио у Бразил хтео сам да промовишем Србију и променим
имиџ који има. Већ пет година се бавим промоцијом Србије
Бразилцима и сви су одушевљени. Сви су се заљубили у Србију, а нико није знао да објасни - зашто“, објашњава Тијаго и
додаје да у сваком делу Србије постоји нешто чаробно.
Да би туристи, и домаћи и страни, уживали у лепотама
сеоских домаћинстава и успели да приђу планинама, рекама
и језерима, неопходна је адекватна путна инфраструктура,
која је у многим деловима земље у веома лошем стању. Марија Лабовић каже да влада улаже и да ће наставити да улаже, како би се туризам што више развио.

ци и ту ће се решити проблем незапослености. Морамо да се
озбиљно позабавимо оним што нам нуде природа и живот
на селу, да то претворимо у нешто од чега ћемо зарадити,
а уједно и показати људима шта имамо: здраву храну, тишину и сву лепоту коју село у себи и око себе чува“, рекао је
Никола Иванић, власник „Перковог салаша“ на падинама
Фрушке горе и главни иницијатор развоја сеоског туризма
у општини Ириг.
Шансу у сеоском туризму видела је и успешна пољопривредница Мирјана Хемун, власница сеоско-туристичког домаћинства „Банстолка“. Она је своје идеје за разој газдинства
преточила у пројекат, за који је добила бесповратна средства.
„Пошто сам регистровала пољопривредно газдинство
и учествовала на конкурсима за подстицање женског предузетништва на селу, добила сам подстицаје Министарства
пољопривреде, а уједно и један леп грант Управе за родну
равноправност. Све то ми је дало ветар у леђа, имала сам и

Развој сеоског туризма зависи од државе
И поред тога што око 80 одсто Србије представљају рурална подручја, сеоски туризам у нашој земљи није довољно
развијен. Спорадични су случајеви села која су искористила
потенцијале и специфичан амбијент за привлачење туриста.
Улога државе у едукацији, али и инфраструктурна и финансијска подршка неоходни су за развој ове врсте туризма.
„Влада Србије од прошле године издваја значајна средства за развој туризма, који видимо као једну од приоритетних грана привреде. Улагања у инфраструктуру ће се
повећати, што ће допринети да се унапреди туризам“, каже
Лабовић.
Савремени начин живота у граду, пре свега брзина,
бројне обавезе, али и развој технологије, модерног човека све
више удаљавају од природе и здравог начина живота. Стога
су све привлачнија сеоска домаћинства која послују у оквирима сеоског туризма.
„Наше локалне самоуправе су први контакт, од којег треба да крене развој, јер ту долази до запошљавања у породи-
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вољу и снагу, адаптирала апартман и опремила га за пријем
гостију“, рекла је Мирјана Хемун.
Радна места путем самозапошљавања, уз ревитализацију села и престанак одласка младих, могу се остварити
само развојом села. Можда је шанса управо у томе што већина села није пратила развој градова и помало је остала зачаурена у неким давним, чини се лепшим временим, што може
бити адут за привлачење туриста.
Национална служба за запошљавање • www.nsz.gov.rs

АКТУЕЛНО Виртуелне учионице као облик неформалног образовања

УЧЕЊЕ НА ДАЉИНУ

Помоћу вебинара факултет може одржати предавање, консултације, семинаре и конференције.
Стручњаци оцењују да се младима не нуди довољно могућности за неформално образовање,
нарочито младима из маргинализованих група. Практична знања и вештине су неопходни за
активно учешће у друштву

Н

еформално образовање добија све значајнију улогу у друштву и обухвата широк избор програма
едукације, а у 21. веку посебно место у том облику
образовања имају виртуелне учионице - вебинари
(webinari), односно учење преко интернета. Помоћу вебинара
факултет може одржати предавање, консултације, семинаре и конференције. Добар пример је Електронски факултет
из Ниша, који је поред сарадње са привредом отворен и за
неформално образовање. Ове године је добио Светосавску
награду, која се додељује и за допринос квалитетном образовању и васпитању, унапређивању образовно-васпитне
праксе и развоју научних достигнућа у области образовања
и васпитања.
„Факултет је активно укључен у стручно усавршавање
наставника, а са компанијом Мајкрософт реализује пројекат
пил и први вебинар“, рекао је помоћник министра просвете
Милован Шуваков.
У оквиру пројекта организују се курсеви стручног усавршавања наставника на даљину, којима се може приступити

да прошире своје знање, као и они које занимају новости и
искуства из нашег региона.
Стручњаци у Србији оцењују да се младима не нуди
довољно могућности за неформално образовање, нарочито младима из маргинализованих група, иако је оно један
од најефикаснијих начина за стицање практичних знања и
вештина које су неопходне за активно учешће у друштву.

Цумтобел група отвара пројектни
центар у Београду

на адреси www.pil-vb.net. На овај начин наставник може да
се усавршава од куће или из школе, без путовања, у време
када сам одабере, што повећава ефикасност стручног усавршавања, а смањује трошкове. Главна предност вебинара је
њихова интерактивност, односно могућност размене мишљења између професора и полазника.
Предност виртуелних учионица истакао је и оснивач Вебинариума Жељко Црњаковић.
„Учење путем интернета је свакако део неформалног образовања. Небитно је да ли то радите путем истраживања,
скупљања садржаја и учења са више страна или упишете
курс неке институције или сервиса који се нуди на интернету“, рекао је Црњаковић за портал „Градски биро“ (gradski
biro.rs).
Емисије су конципиране тако да стручњаци из региона
причају о актуелним темама, пружајући релевантне информације гледаоцима.
„Ниједан вебинар није довољно опширан да се може сматрати курсем. То је више смерница у свету пословања путем
интернета, маркетинга, фриленс пословања и сличних тема“,
рекао је Црњаковић и објаснио да су редовне активности Вебинариума - вебинари, подкасти, вести - потпуно бесплатне.
Црњаковић је објаснио да Вебинариум не ради обуке и
да су корисници различитих вебинара углавном интернет
предузетници - они који почињу тиме да се баве или желе
Бесплатна публикација о запошљавању

Привредна комора Србије (ПКС) и аустријска Цумтобел
група (Zumtobel Group) позвали су дипломце који су завршили електротехнички или архитектонски факултет да се
пријаве на конкурс за посао у Пројектном бироу за расвету,
који ће ова компанија отворити у Београду, најкасније до 1.
маја. Конкурс за посао пројектанта расвете је расписан, а
15 младих академаца имаће прилику да постану део тима
Цумтобел групе и на тај начин стичу знања и искуства у тој
области, речено је након састанка у ПКС.
Реч је о једном од најпознатијих светских произвођача
најмодерније лед расвете, а компанија планира да у другој
фази развоја у Србији запосли још 50 дипломаца.
„Одлична је вест да је једна од најреномиранијих фирми
из области модерне технологије расвете одлучила да истраживачки биро из Пољске пресели у Београд. То је потврда да
имамо квалитетне, високообразоване младе људе, способне
да буду део великих компанија“, рекао је председник Привредне коморе Србије Марко Чадеж, након састанка са представницима Цумтобел групе.
Директор представништва Цумтобел групе у Србији
Иван Лазаревић истакао је да је Београд идеална локација
за седиште Пројектног бироа и да ће Центар у првој фази
опслуживати потребе компаније на простору централне и
источне Европе, а да је у плану ширење на целу Европу.
„Пратећи тренд светских компанија, одлучили смо да
Центар лоцирамо у Србији“, истакао је представник компаније, додајући да су у томе од велике важности били и повољан географски положај, порески систем, као и високообразован и стручан кадар.
Цумтобел група из Дорнбирна, од породичне фирме основане 1950. године постао је интернационална компанија,
једна од водећих у области иновативних решења за расвету
и производњу пратећих компоненти. Групација тренутно запошљава 7.234 радника, а у 2014. години је остварила обрт од
1,3 милијарде евра.
10.02.2016. | Број 660-661 |
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ТЕМА БРОЈА Прекаризација - несигуран рад и живот

СТРАХ ОД ГУБИТКА ПОСЛА

У случају губитка посла, 56 одсто запослених физичких радника верује да ће
за 12 месеци наћи слично запослење. Мало полажу на додатно образовање,
свесни да за њих нема напредовања на друштвеној лествици. Посвећени су
послу, окренути себи и ономе шта знају да раде, флексибилни су у запошљавању,
послушни, не знају радничка права и синдикално су неорганизовани

П

рекаризација, односно „онесигуравање рада и живота“, глобална је појава која иде уз време флексибилизације свега, па и рада, а веома је присутна и
у Србији. Прекарност означава различите облике несигурности и неизвесности у области рада, флексибилности
рада и надокнада за рад (плата, надница) и запослености, где
су различите врсте радног уговора, рад без уговора, одсуство
рада за новац или другу надокнаду. Несигуран рад рађа и
несигурну зараду, што се директно одражава на егзистенцију радника и њихових породица.
„Приватници у Србији не дозвољавају рад синдиката. То
прихватају и стране компаније које у својим матицама имају
јаке синдикате и у добрим односима су са њима. Јер, кад се
дође у Србију, онда се може. Не знам зашто наши синдикати не омогуће процедурално, статутарно и трајно чланство“,
рекао је Срећко Михаиловић, руководилац истраживачког
тима Центра за развој синдикализма (ЦРС), на представљању
књиге „Од новинара до надничара. Прекарни рад и живот“.
Чланови истраживачког тима ЦРС и аутори студије су и
социолози др Мирослав Ружица, Борис Јашовић, Градимир
Зајић и Душан Торбица, новинарка Тања Јакоби, економиста
др Маја Јандрић, социјални психолог др Мирјана Васовић и
политиколози др Зоран Стојиљковић и Војислав Михаиловић.
У истраживању ЦРС, које је спроведено током прошлог
лета на узорку од чак 1.110 запослених и незапослених новинара и 619 физичких радника, показало се да су ове две
групе по много чему сличне, а по Михаиловићевим речима,
карактеристично је да велики број није умео да одговори на
наизглед једноставно питање - да ли су запослени или не.
„Нама је то питање било логично и очекивали смо одговоре ‚јесам‘ и ‚нисам‘, али су нам испитаници често постављали потпитања, тражећи да појаснимо. Имали смо људе који
не могу да одговоре, одговарали су да не знају, да су час запослени, а час незапослени. Пре свега, то се дешавало код

Сигурност постојећег запослења
Да ће задржати садашњи посао верује 53 одсто анкетираних запослених физичких радника, осредња вероватноћа задржавања садашњег посла присутна је код 23
одсто анкетираних, док 12 одсто процењује да ће остати
без посла.
Формално, односно неформално образовање похађало је
8 одсто анкетираних запослених физичких радника и 6 одсто незапослених физичких радника. Жељу да се додатно
образује показало је 21 одсто анкетираних и исто толико
незапослених физичких радника.
Највећи број незапослених физичких радника - 40 одсто,
радио би за плату у распону од 20.000 до 29.000 динара, за
плату од 30.000 до 39.000 динара радило би 22 одсто анкетираних, за мање од 20.000 динара радило би 15 одсто, а
за било какву плату 14 одсто. За плату у распону од 40.000
до 49.999 радило би 6 одсто, а за плату преко 50.000 динара радило би 4 одсто анкетираних незапослених физичких
радника.
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До посла се долази политичким и породичним
везама, мишљење је 67 одсто запослених
физичких радника и 74 одсто незапослених
физичких радника
физичких радника, али је све чешће и код новинара“, каже
Михаиловић.
Међу запосленима који су вишак највише има радника
са нижим степеном образовања, оних који су мање успешни
у послу, као и старијих радника без обзира на степен образовања, што у великој мери отежава њихово поновно радно
ангажовање.
Да ли су свега поменутог и непоменутог радници свесни, посебно радници који немају формално образовање или
занимање, лица без занимања? Део одговора добијамо путем
резултата анкетног истраживања међу физичким радницима.
Рад на неодређено време је и даље доминантан облик
радног ангажовања физичких радника. Међу анкетиранима
нема већег страха од губитка посла - половина испитаних
физичких радника осећа се прилично сигурно на својим радним местима. Запослени који су уверени да су им радна места сигурна, у већини сматрају да би тешко дошли до посла
ако изгубе постојећи посао.
Анкетирани „физикалци“ су спремни да прихвате други посао, флексибилни су у запошљавању, немају бројне ни
посебне захтеве када је у питању нови, други посао. Такође,
сматрају да су компетентни за послове које обављају, не препознају потребу за усавршавањем - само петина види потребу да се даље образује.
Познавање радничких права је недовољно, анкетирани
не виде важност познавања права нити процене послодавца - они хоће да раде и очигледно им већу заштиту пружа
осећај личне компетенције него закони и регулатива. Немају
поверења у институције друштва, нити да ће се нешто променити у друштву, а себе не виде као актере друштвених
промена, нити неког друштвеног протеста. Доминантни извори помоћи у тражењу посла су пријатељи, рођаци, па НЗС.
Национална служба за запошљавање • www.nsz.gov.rs

Додатна примања
Колико су послодавци „дарежљиви“, сазнајемо из одговора анкетираних о додатним примањима која су осим плате
могла бити исплаћена. Новчану накнаду за прековремени
рад добило је 20 одсто, док је накнаду у виду годишњег
бонуса, тринаесту плату, добило само 4 одсто запослених
физичких радника. Новчану помоћ за образовање добило
је само 1 одсто анкетираних. Накнаду за трудничко и породиљско одсуство примило је 2 одсто радница.
Највише се верује породици, затим пријатељима и рођацима
- генерално, међу којима имају и највећу подршку.
Ради веће зараде, спремни су да раде мимо стандардног радног времена - дежурства, викенди, лоши услови
рада... Код испитаника је приметна мобилност усмерена ка
иностранству. Њихови одговори показују да су склони да се
потчињавају ауторитету - шефу, надређеном, а сматрају да се
до посла долази преко веза и политике.
Као прекарни радници, свесни су у каквој земљи и каквој привреди раде, зато се много не жале, већ се сналазе.
Мало су плаћени, што је последица њиховог образовног статуса и природе послова на којима раде. Не верују систему,
правној заштити, посебно синдикату, јер на већини места где
раде њега ни нема. Свесни су тешке ситуације, зато „не тала-

сају“, јер морају да издржавају породице, често вишечлане,
од своје зараде.
Мало полажу на додатно образовање, свесни да за њих
нема напредовања на друштвеној лествици. Друштвени контакти анкетираних физичких радника су ограничени и махом усмерени ка лицима у сличном положају.
Њихови материјални извори нису им довољни да подмире све своје и потребе породице, што због опште економске
ситуације ствара потресе унутар примарне заједнице - породице. Постоји одређени начин размишљања, углавном конзервативан, у гледању на друштвене проблеме, као и склоност ауторитарним решењима и личностима.

Типична понашања - типични ставови
Поред статистичких података о запосленима и незапосленима, више из праксе, а мање из истраживања, уочљиви
су и одређени карактеристични облици понашања који су
услов за одређене ставове:
1. пасивно ишчекивање запослења;
2. лица су пријављена на евиденцију незапослених ради
остваривања одређених социјалних и других права;
3. знатан број незапослених са евиденције запослен је у
неком од облика сиве економије и не прихвата легално запослење које им се нуди на тржишту рада, пре свега због
ниских зарада, али и других услова и захтева рада;
4. на спремност да се прихвати запослење негативно утиче све израженије опредељење послодаваца да запошљавају раднике на одређено време, чему треба додати
и недовољан број стимулативних мера за већу просторну
мобилност (превоз, смештај, исхрана, накнада за одвајање
од породице и сл.);
5. недовољна спремност лица да се у периоду незапослености самоиницијативно укључују у одређене програме
образовања (стручно оспособљавање, доквалификација,
преквалификација, специјализација, иновирање стручних
знања), како би имали веће шансе да се запосле
Последња ставка последица је већег броја околности:
наслеђених схватања из периода договорне економије,
према којима брига за сопствену професионалну позицију престаје стицањем дипломе, уместо приступа да
стицање радног статуса зависи од способности, знања,
радних вештина и личног ангажовања у тражењу излаза
из незапослености; неизграђеног система образовања одраслих; неразвијене мреже организација верификованих
за одређене програме образовања/обуке; високих трошкова појединих програма које незапослени не могу да се
финансирају из сопствених извора; осећаја неизвесности у
погледу доприноса таквог ангажовања бржем запослењу;
страха да због губитка радних навика у периоду незапослености, нарочито дуже, неће успешно савладати одређени програм и др.
Бесплатна публикација о запошљавању

За 51 одсто незапослених физичких радника
радно време није битно, док је за пуно радно
време опредељено 26 одсто
Седети или радити
У случају губитка посла, 56 одсто запослених физичких
радника верује да ће за 12 месеци наћи слично запослење,
док је код незапослених тај проценат 66 одсто. Став „боље
да човек залудан седи него да ради џабе“ не прихвата 34
одсто запослених и 35 одсто незапослених физичких радника. И поред трећине анкетираних који овај став прихватају, можемо закључити да су људи склони раду, без обзира на то што неће бити плаћени.
Да је било какав посао бољи од никаквог - сматра 60 одсто
запослених физикалаца, док се незапослени физикалци у
нешто мањем проценту изјашњавају за прихватање било
каквог посла (56 одсто). Наведени однос према послу не
прихвата 26 одсто запослених и 29 одсто незапослених
физичких радника. У односу на запослене физичке раднике, незапослени су мање склони да прихвате било какав
посао.
Ниво животних потреба анкетираних сведен је на минимум, на онолико колико се зарадом може приуштити. Нису
активни у друштвеном животу, немају ни времена ни потребе да се друштвено и политички активирају, јер су им и
ту пролази затворени и немају перспективу. Испитаници су
огорчени и могу бити средство било које манипулације, првенствено политичке. Синдикати не раде са анкетиранима,
као ни партије, нити било ко други.
Општа карактеристика физичких радника је да су посвећени послу, окренути себи и ономе шта знају да раде, флексибилни су у запошљавању, послушни, не знају радничка
права, компетенције стичу и развијају кроз рад, осећај сигурности им пружа социјална мрежа, синдикално и политички су неорганизовани.
Душан Торбица
10.02.2016. | Број 660-661 |
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ЛАКШЕ ДО ПОСЛА Области у које се исплати улагати или започети бизнис

СТАРТ-AП БУДУЋНОСТИ

Бизнис магазин „Inc.“ направио је листу најперспективнијих области - где је најбоље улагати,
започети бизнис или једноставно запослити се

П

роизводња дронова је у порасту, а њихова комерцијална употреба је широка - од научних истраживања, надзора, доставе… Ако ФАА (Федерална
авијатичарска администрација) заврши прописе ове
године као што се очекује, ову индустрију више ништа неће
моћи да заустави у напредовању.
Виртуелна реалност (ВР) је изгледа коначно узела
маха, поготово ВР технологија. Очекује се да потрошачи купе
неколико милиона ВР слушалица или наочара у 2016. години, а стручњаци се слажу да ће ово бити година када ће се
овај сектор пробити. Многи прогнозирају да ће управо 2016.
бити година виртуелне реалности.
Машина за учење на основу вештачке интелигенције
(ВИ) и друге форме ВИ имаће огроман утицај на различите
индустрије. На пример, аутомобили који ће сами моћи да управљају, да се упаркиравају, итд. Већи део активности који

Кључ за успех: став + праве способности + знање
Шта је још потребно за успех осим
интелигенције и талента?
Брзо помислите на најуспешнију особу коју познајете.
Сада размислите о неколико речи које је најбоље описују.
Шта вам пада на памет: паметна, организована, самоуверена, дисциплинована, инспиративна?
Највероватније ћете се фокусирати на квалитете као што
су последња три - другим речима, на квалитете који имају
више везе са ставом неке особе него са њеним знањем или
способностима. Други укључују особине као што су: вредан, неустрашив, скроман, утицајан и саосећајан.
Дејл Карнеги (Dale Carnegie), амерички писац и предавач, аутор је познатих курсева за самоунапређивање личних особина, а већ дуги низ година одржавају се тренинг
програми по његовом принципу „Способности за успех“.
Аутор је бестселера „Како задобити пријатеље и утицати
на људе“.
Чак је и славни Ворен Бафет (Warren Buffett) похађао
један од ових курсева када је био млад, и то је променило
његов живот, тако што му је помогло да превазиђе страх
од јавног наступа. Како пише ауторка сајта „Бизнис инсајдер“ (Business Insider), и она је похађала један од ових
курсева. Шта је научила? Став који показујемо у сусрету
са свакодневним изазовима подједнако је важан ако не и
важнији од нашег знања и способности.
Није све у знању, има нешто и у позитивном ставу, да покушамо, да се одважимо и да не очекујемо увек оно најгоре.
Компаније често запошљавају оног ко има пожељно знање
и квалитете. „Дајте неком добар став и он ће достићи то
знање и квалитет“, кажу саговорници „Бизнис инсајдера“.
Позитиван став без знања је ништа, али кључ за успех је:
став + праве способности + знање. Позитиван став није
исто што и идеализам и неутемељен оптимизам. То значи имати самоувереност и да на коју год препреку наиђете
можете са њом да се носите.
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Послодавци траже начине да смање
трошкове здравствене заштите која је сада
виша него икада
се тиче ВИ фокусиран је на аутоматизовање процеса прикупљања информација потребних за пословање.
Анализа хране и технологија хране могу да буду
стартапи будућности, који припрему или дистрибуцију хране раде ефикасније и профитабилније. Анализа хране сегмент је у настајању, а односи се на компаније које развијају
производе за паметне кухиње или уређаје који помажу у управљању свега што се тиче хране.
Софтвер за скенирање биометријских података
- развој проучавања из отисака прстију, очију и софтвер за
скенирање лица, убрзава се како у приватном, тако и у јавном сектору. Погледајте индустрије као што су здравство и
изградња, којима је преко потребна иновативна технологија
која би потврђивала нечији идентитет.

Многи прогнозирају да ће 2016. бити година
виртуелне реалности
Софтвер за утврђивање преваре - потражња је велика. Што због лажних интернет трансакција, што због крађа на
интернету… Постоје невероватно софистицирани криминалци који иду корак испред технологија, а управо ови софтвери
би требало да иду корак испред њих.
Компаније за корпоративни велнес омогућавају
здравствене програме на радном месту. Зашто? Послодавци
траже начине да смање трошкове здравствене заштите која
је сада виша него икада.
Одрживост грађевинских материјала - Грађевински
материјали направљени су од обновљивих извора и смањују
загађеност и отпад. Све је већа заинтересованост потрошача за енергетску ефикасност производа, што даље подстиче
развој овог сектора.
Национална служба за запошљавање • www.nsz.gov.rs

На основу члана 44 став 1 тачка 5 Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“, број 129/07 и 83/2014 - др.закон) и члана 79 став 1 тачка 7
Статута општине Бачки Петровац („Службени лист општине Бачки Петровац“, бр. 1/2015), а у складу са Локалним акционим планом за запошљавање општине Бачки Петровац за 2016. годину
Председник општине Бачки Петровац
Расписује

ЈАВНИ ПОЗИВ
ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ ПРОГРАМА СТРУЧНЕ ПРАКСЕ
У 2016. ГОДИНИ
I ОПИС ПРОГРАМА И ВИСИНА СРЕДСТАВА
Програм стручне праксе намењен је незапосленим лицима која се први
пут стручно оспособљавају за занимања за која су стекла одређену врсту
и степен стручне спреме или која су се стручно оспособљавала краће од
времена потребног за полагање приправничког/стручног испита, а ради
оспособљавања за самосталан рад и полагање приправничког, односно
стручног испита, у складу са законом или општим актом послодавца, без
заснивања радног односа.
Програм стручне праксе траје у складу са законом, односно у складу
са актом о организацији и систематизацији послова код послодавца, и то:
- до 6 месеци за приправнике са средњим образовањем,
- до 9 месеци за приправнике са високим образовањем I степена,
- до 12 месеци за приправнике са високим образовањем II степена.
Лице које се стручно оспособљавало краће од времена потребног за полагање приправничког/стручног испита, у програм се укључује за преостали
период потребан за стицање услова за полагање приправничког, односно
стручног испита.
Током трајања стручне праксе Општина Бачки Петровац:
1. ангажованим лицима исплаћује новчану помоћ у месечном износу од:
- 10.000,00 динара за лица са средњим образовањем
- 12.000,00 динара за лица са високим образовањем I степен
- 14.000,00 динара за лица са високим образовањем II степен;
2. врши обрачун и уплату доприноса за случај повреде на раду и професионалне болести, у складу са законом.
II УСЛОВИ И ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА УЧЕСТВОВАЊЕ
Услови
Право учешћа у јавном конкурсу има послодавац под условом да:
- уредно измирује обавезе по основу пореза и доприноса за обавезно
социјално осигурање;
- измирио је раније уговорне обавезе према Националној служби и локалној самоуправи, осим за обавезе чија је реализација у току;
- има најмање једно запослено лице;
- има кадровске и друге капацитете за стручно оспособљавање лица;
- ангажује незапослено лице које:
• има средње, више или високо образовање,
• нема радног искуства у струци или нема радног искуства у својству
приправника, довољног за стицање услова за полагање приправничког,
односно стручног испита,
• да има пребивалиште у Бачком Петровцу. 1
Документација:
- захтев за учешће у програму (на прописаном обрасцу);
- фотокопија решења надлежног органа о упису у регистар, уколико подносилац захтева није регистрован у АПР;
- доказ о уплати пореза и доприноса за обавезно социјално осигурање
запослених за месец који претходи месецу у којем је поднет захтев (копије
оверених ПП ОПЈ и ПП ОД образаца);
- потврда о кадровским и другим капацитетима (биографија, CV ментора).
III ДОНОШЕЊЕ ОДЛУКЕ
На основу поднетог захтева послодавца доноси се одлука. Одлуку о спровођењу програма стручне праксе доноси председник општине, на предлог
комисије и Локалног савета за запошљавање.
Конкурс је намењен само за становнике Бачког Петровца, јер Јавни позив
за реализацију програма приправника расписује Национална служба за
запошљавање, где могу да конкуришу рурална места у које спадају Гложан, Маглић и Кулпин. Више информација у Националној служби за запошљавање - Филијала Нови Сад, организациона јединица Бачки Петровац
1

Бесплатна публикација о запошљавању

IV ЗАКЉУЧИВАЊЕ УГОВОРА
Општина и послодавац у року од 30 дана од дана доношења одлуке о спровођењу програма стручне праксе закључују уговор, којим уређују међусобна права и обавезе. У циљу закључивања уговора, послодавац је у обавези
да општини достави потписан уговор о стручном оспособљавању са незапосленим лицем. Након закључивања уговора са послодавцем, општина
и лице на стручној пракси закључују уговор којим се регулишу међусобна права и обавезе. Датум почетка спровођења програма стручне праксе
мора бити после датума доношења одлуке о спровођењу програма стручне
праксе.
V ОБАВЕЗЕ ПОСЛОДАВЦА
Послодавац је у обавези да:
• незапосленог оспособи за самосталан рад у струци, у складу са законом,
односно актом о организацији и систематизацији послова;
• незапосленог стручно оспособљава најмање у дужини трајања уговорне
обавезе;
• сноси трошкове полагања стручног/приправничког испита;
• изда потврду о обављеном приправничком стажу, односно положеном
приправничком/стручном испиту;
• омогући општинској служби контролу реализације уговорних обавеза;
• обавести Општину и Савет за запошљавање о свим променама које су
од значаја за реализацију уговора, у року од 10 дана од дана настанка
промене.
У случају прекида стручног оспособљавања лица, у року од 30 дана од
дана отпочињања стручног оспособљавања послодавац може да изврши
замену другим незапосленим лицем које испуњава потребне услове, за
преостало време дефинисано уговором.
VI ОСТАЛЕ ИНФОРМАЦИЈЕ
Све додатне информације као и пријавни формулари могу се добити у
Општини Бачки Петровац, у Канцеларији за локални економски развој
Општине Бачки Петровац (I спрат, канцеларија бр. 7), у писарници Општине Бачки Петровац, као и на званичним интернет презентацијама Општине
Бачки Петровац - www.backipetrovac.rs и Националне службе за запошљавање - www.nsz.gov.rs.
Испуњен пријавни формулар за учешће на јавном позиву за реализацију
програма стручне праксе се подноси поштом на адресу: Општина Бачки
Петровац, Коларова 6, Бачки Петровац, са назнаком „Јавни позив за реализацију програма стручне праксе у 2016. години у општини Бачки Петровац“
или у писарници Општине Бачки Петровац.
Непотпуна документација неће се узимати у разматрање.
Конкурс је отворен до 14.02.2016. године.
На основу чл. 44 став 1 тачка 5 Закона о локалној самоуправи („Службени
гласник РС“, број 129/07 и 83/2014 - др. закон) и члана 79 став 1 тачка 7
Статута општине Бачки Петровац („Службени лист општине Бачки Петровац“, бр. 1/2015), а у складу са Локалним акционим планом за запошљавање општине Бачки Петровац за 2016. годину
Председник општине Бачки Петровац
Расписује

ЈАВНИ ПОЗИВ
ЗА ОРГАНИЗОВАЊЕ СПРОВОЂЕЊА ЈАВНИХ РАДОВА
У 2016. ГОДИНИ У ОПШТИНИ БАЧКИ ПЕТРОВАЦ
1. ОСНОВНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ
Јавни радови су мера активне политике запошљавања која предвиђа одобравање средстава за запошљавање незапослених лица са евиденције
Националне службе за запошљавање (у даљем тексту: Национална служба) и подразумева спровођење активности које предузима послодавац извођач јавног рада, а које имају за циљ остварење одређеног друштвеног
интереса (нпр. превенција и помоћ старима, санација дивљих депонија,
уређење и изградња путева и др.).
Јавни радови се организују у циљу запошљавања првенствено теже запошљивих незапослених лица и незапослених у стању социјалне потребе,
очувања и унапређења радних способности незапослених. Јавне радове
спроводи послодавац - извођач јавног рада, кога одређује на основу јавног
конкурса председник општине, по предлогу комисије и савета за запошљавање.
Максимална дужина трајања јавног рада је 6 месеци, у складу са расположивим финансијским средствима. Послодавац - извођач јавног рада подноси пријаву за спровођење јавног рада која садржи опис активности јавног
рада (термин план) и број лица која се запошљавају.
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2. НАМЕНА И ВИСИНА СРЕДСТАВА
За спровођење јавног рада општина исплаћује послодавцу - извођачу
јавног рада средства за зараду незапосленим лицима.
Средства намењена за спровођење јавних радова користе се за:
• исплату нето зараде незапосленим лицима укљученим у јавне радове, у
висини од:
- 23.000,00 динара увећане за износ припадајућих пореза и доприноса, за
лица са основним образовањем;
- 24.000,00 динара увећане за износ припадајућих пореза и доприноса, за
лица са средњим образовањем;
- 25.000,00 динара увећане за износ припадајућих пореза и доприноса, за
лица са високим образовањем I степена;
- 26.000,00 динара увећане за износ припадајућих пореза и доприноса, за
лица са високим образовањем II степена.
Послодавац - извођач јавног рада у обавези је да обезбеди исплату свих
обавеза у складу са законом, а које не сноси општина, и то: трошкове доласка и одласка са рада, трошкове спровођења јавних радова, трошкове
минулог рада, накнаду зараде у периоду коришћења годишњег одмора,
евентуалну разлику између минималне цене рада и висине нето зараде
утврђене овим јавним конкурсом.
3. ОБЛАСТИ СПРОВОЂЕЊА
Јавни радови се могу организовати и спроводити у областима:
- социјалних, хуманитарних, културних и других делатности: здравствено-васпитне активности - превенција и помоћ старима, социјално угроженим лицима, особама са инвалидитетом, заштита и очување културног
наслеђа, послови у позоришној, библиотечкој делатности, послови ажурирања архива, база података и други послови;
- одржавања и обнављања јавне инфраструктуре: уређење и изградња
путева и путних појасева, насипа, канала, пруга, мостова, реконструкција
канализационе и водоводне мреже и других објеката од општег интереса,
уређење месних заједница, уређење ромских насеља - побољшање услова
становања и други послови;
- одржавања и заштите животне средине и природе: санација дивљих депонија, чишћење и одржавање обала језера, канала, одвода, јавних површина, пошумљавање, развој еколошких поседа, чување и заштита шума,
канала и језера, развој сеоског подручја, монтажа и одржавање опреме у
парковима и јавним дечијим игралиштима, помоћ за успостављање нових
депонија - локација за сакупљање и одвођење отпада и други послови.
4. ПОДНОШЕЊЕ ПРИЈАВЕ
Право учествовања у поступку спровођења јавних радова имају:
- директни и индиректни буџетски корисници
- јавне установе и јавна предузећа
- институције којима је оснивач општина
- установе социјалне заштите
- друштвене организације
- привредна друштва
- задруге
- удружења грађана.
Услови
Право на доделу средстава за спровођење јавног рада послодавац може
да оствари под условом:
- да запошљава првенствено незапосленог који се теже запошљава или
незапосленог у стању социјалне потребе;
- да је у пријави за јавне радове навео детаљан опис и динамику активности јавног рада (термин план);
- да jе измирио уговорне обавезе према Општини Бачки Петровац, осим за
обавезе чија је реализација у току.
Документација за подношење пријаве:
- пријава за јавне радове на прописаном обрасцу;
- фотокопија решења надлежног органа о упису у регистар;
- фотографије места извођења јавног рада - за јавне радове који се спроводе у области одржавања и обнављања јавне инфраструктуре и одржавања
и заштите животне средине и природе (максимално три фотографије за
сваку локацију);
- списак лица корисника услуга - за подносиоце јавних радова из области
социјалних и хуманитарних делатности;
Начин подношења пријаве
Пријава за спровођење јавног рада подноси се Општини Бачки Петровац,
Коларова 6, на прописаном обрасцу. Захтев се може добити у писарници Општинске управе Општине Бачки Петровац или преузети са званичне
интернет презентације Општине Бачки Петровац - www.backipetrovac.rs
или Националне службе за запошљавање - www.nsz.gov.rs.
5. ДОНОШЕЊЕ ОДЛУКЕ
Одлука о одобравању спровођења јавних радова доноси се на основу провере поднете пријаве за спровођење јавног рада.
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Провера поднетих пријава
Општина Бачки Петровац врши проверу поднетих пријава, односно проверу испуњености услова јавног позива и приложене документације.
Пријаве које не испуњавају услове предвиђене јавним конкурсом неће
се даље разматрати. Општина задржава право да приликом одлучивања
по поднетој пријави изврши корекцију дужине трајања и/или броја лица,
у складу са расположивим износом средстава који је опредељен за дату
меру.
Одлука о одобравању спровођења јавних радова
Одлуку о одобравању спровођења јавних радова доноси председник
општине, на предлог Комисије и Локалног савета за запошљавање, која
се објављује на огласној табли надлежне филијале Националне службе за
запошљавање и на огласној табли Општине Бачки Петровац.
6. ЗАКЉУЧИВАЊЕ УГОВОРА
Председник општине Бачки Петровац и послодавац - извођач јавног рада
закључују уговор којим се уређују међусобна права и обавезе.
Документација за закључивање уговора:
- уговори о раду са незапосленим лицима на одређено време
- средство обезбеђења уговорних обавеза
- картон депонованих потписа и
- термин план, уколико је у поступку разматрања пријаве за спровођење
јавног рада извршена корекција броја лица и/или дужина трајања пројекта.
Почетком спровођења јавног рада сматра се датум пријаве на осигурање,
односно почетак рада првог лица ангажованог на јавном раду. Датум
заснивања радног односа који је наведен у уговору о раду не може бити
пре датума закључења уговора о спровођењу јавног рада, нити након 30
дана од дана доношења Одлуке о одобравању спровођења јавних радова.
Средства обезбеђења уговорних обавеза: две истоветне бланко соло
менице, са меничним овлашћењима. У случају да је послодавац - извођач
јавног рада корисник буџетских средстава и није у могућности да приложи
меницу, као средство обезбеђења уговорних обавеза прилаже се изјава
одговорног лица да су обезбеђени сви предуслови за реализацију јавног
рада.
7. ОБАВЕЗЕ ИЗ УГОВОРА
Послодавац - извођач јавног рада у обавези је да:
- запосленог ангажованог на спровођењу јавног рада, задржи у радном
односу најмање у дужини трајања уговорене обавезе; у случају престанка
радног односа запосленог, послодавац је у обавези да у року од 30 дана од
дана престанка радног односа заснује радни однос на одређено време са
другим незапосленим лицем за преостало време трајања уговора;
- организује заштиту и безбедност на раду запослених, у складу са законом
и захтевом стандарда за конкретне послове јавног рада;
- месечно врши исплату зарада запосленима у законским роковима на
текући рачун лица;
- месечно врши исплату накнаде трошкова за долазак и одлазак са рада
запосленима ангажованим на спровођењу јавног рада;
- Општини Бачки Петровац доставља доказе о уплати пореза и доприноса
за обавезно социјално осигурање за запослене ангажоване на спровођењу
јавног рада;
- Општини Бачки Петровац доставља доказе о утрошку пренетих средстава
за трошкове зараде;
- Општини Бачки Петровац омогући контролу реализације уговорних обавеза и увид у сву потребну документацију и ток спровођења јавног рада;
- обавести Општину о свим променама које су од значаја за реализацију
уговора у року од осам дана од дана настанка промене.
У случају да послодавац - извођач јавног рада не реализује обавезе дефинисане уговором, дужан је да врати исплаћена средства увећана за законску затезну камату од датума преноса средстава, у складу са уговором.
8. ОСТАЛЕ ИНФОРМАЦИЈЕ
Све додатне информације као и пријавни формулари могу се добити у
Општини Бачки Петровац, у Канцеларији за локални економски развој
Општине Бачки Петровац (I спрат, канцеларија бр. 7), у писарници Општине Бачки Петровац, као и на званичним интернет презентацијама Општине
Бачки Петровац www.backipetrovac.rs и Националне службе за запошљавање www.nsz.gov.rs.
Испуњен пријавни формулар за учешће у јавном позиву за организовање
спровођења јавних радова се подноси поштом на адресу: Општина Бачки Петровац, Коларова 6, Бачки Петровац, са назнаком „Јавни позив за
организовање спровођења јавних радова у 2016. години у Општини Бачки
Петровац“ или у писарници Општине Бачки Петровац.
Непотпуна документација неће се узимати у разматрање.
Конкурс је отворен до 14.02.2016. године.

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

На основу члана 59 Закона о запошљавању и осигурању за случај незапослености („Сл. гласник РС“, бр. 36/09, 88/10 и 38/15) и потписаног Споразума о уређивању међусобних права и обавеза у реализацији програма или
мера активне политике запошљавања између Општине Пирот и Националне службе за запошљавање бр. 101-2/2016 од 03.02.2016. године, а у
складу са Локалним акционим планом запошљавања Општине Пирот за
2016. годину, усвојеним на седници Општинског већа Општине Пирот дана
26.01.2016. године
ОПШТИНА ПИРОТ
У сарадњи са
НАЦИОНАЛНОМ СЛУЖБОМ ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ
ФИЛИЈАЛА ПИРОТ
Расписује

ЈАВНИ ПОЗИВ
ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ ПРОГРАМА СТРУЧНА ПРАКСА
У 2016. ГОДИНИ
I ОСНОВНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ
Програм стручне праксе намењен је незапосленим лицима са VII степеном
стручне спреме која се први пут стручно оспособљавају за занимање за
које су стекла одређену врсту и степен стручне спреме или која су се стручно оспособљавала краће од времена потребног за полагање приправничког/стручног испита, а ради стицања услова за полагање приправничког/
стручног испита, у складу са законом или општим актом послодавца, без
заснивања радног односа.
Програм стручне праксе траје у складу са законом, а најдуже 12 месеци,
односно у складу са актом о организацији и систематизацији послова код
послодавца.
Лице које се стручно оспособљавало краће од времена потребног за полагање приправничког/стручног испита у програм се укључује за преостали
период потребан за стицање услова за полагање приправничког/стручног
испита.
Јавни позив је отворен 30 дана од дана објављивања у локалном листу
„Слобода“, а биће објављен и на сајту Националне службе за запошљавање и Општине Пирот, као и огласним таблама Oпштине Пирот и Филијале Пирот.
II НАМЕНА И ВИСИНА СРЕДСТАВА
Tоком трајања програма стручне праксе, ангажована лица остварују право на:
- новчану помоћ у месечном износу од 20.000,00 динара, у трајању до 12
месеци;
- уплату доприноса за случај повреде на раду и професионалне болести;
- трошкове полагања стручног/приправничког испита у висини једномесечне новчане помоћи.
III ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЕВА
Услови
Право учешћа у реализацији програма стручне праксе може остварити
послодавац под условом:
- да је регистрован на територији општине Пирот;
- да уредно измирује обавезе по основу зарада, пореза и доприноса за обавезно социјално осигурање;
- да је посебним законом или актом о организацији и систематизацији
послова код послодавца као услов за рад на одређеним пословима прописана обавеза обављања стажа, односно полагања стручног испита;
- да има најмање једно запослено лице (под запосленим лицем у складу са
законом подразумева се свако лице које је обвезник пореза и доприноса за
обавезно социјално осигурање);
- да ангажује незапослено лице пријављено на евиденцији Националне
службе - Филијале Пирот, које: има високо образовање; нема радног искуства у струци или нема радног искуства у својству приправника довољног
за стицање услова за полагање приправничког/стручног испита;
- да има кадровске и друге капацитете за стручно оспособљавање лица,
односно има запосленог ментора који, уколико позитивним прописима није
другачије одређено, испуњава следеће услове: има исту струку, најмање
је истог нивоа образовања као и незапослени и има најмање 12 месеци
радног искуства у струци или најмање истог нивоа образовања као и незапослени и најмање 24 месеца радног искуства на пословима на којима ће
се незапослени стручно оспособљавати.
Документација за подношење захтева:
- захтев за учешће у програму на прописаном обрасцу Националне службе;
- фотокопија решења надлежног органа о упису у регистар, уколико подносилац захтева није регистрован у АПР;
- извод из електронске базе података Пореске управе (ЕБП - ПУРС), за
пријаву поднету у месецу који претходи месецу у коме је поднет захтев;
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- извод из банке о плаћеној заради, порезу и доприносима за обавезно
социјално осигурање, за пријаву поднету у месецу који претходи месецу у
коме је поднет захтев;
- извод из закона, где је као услов за рад на одређеним пословима прописана обавеза обављања стажа, односно полагања стручног испита;
- извод из акта о организацији и систематизацији послова код послодавца, где је као услов за рад на одређеним пословима прописана обавеза
обављања стажа;
- доказ о кадровским капацитетима за стручно оспособљавање лицa, и то:
доказ о запослењу ментора код подносиоца захтева (потврда о пријави на
обавезно социјално осигурање - образац М-А), доказ о квалификацијама
ментора (диплома/уверење), доказ о радном искуству ментора у струци
(уговор о раду, потврда послодавца).
Начин подношења захтева
Захтев за учешће у програму подноси се Национaлној служби за запошљавање - Филијали Пирот, Књаза Милоша 59, непосредно или путем поште,
на прописаном обрасцу који се може добити у Национaлној служби за запошљавање - Филијали Пирот.
IV ДОНОШЕЊЕ ОДЛУКЕ
Провера поднетих захтева
Национална служба проверава усклађеност поднетог захтева и приложене
документације са условима из јавног позива, врши обраду захтева и списак са захтевима који испуњавају услове јавног позива доставља општини
Пирот на одлучивање. Неблаговремени и непотпуни захтеви неће се узимати у разматрање.
Одлука о спровођењу програма стручне праксе
Одлуку о спровођењу програма стручне праксе доноси председник општине Пирот, по претходно прибављеном мишљењу Локалног савета за запошљавање, на основу списка захтева који испуњавају услове Јавног позива
достављених од стране Националне службе за запошљавање - Филијале
Пирот. Одлука о спровођењу програма стручне праксе доноси се у року до
30 дана од истека Јавног позива.
Општина Пирот задржава право да приликом одлучивања по поднетом
захтеву изврши корекцију броја лица у складу са расположивим средствима.
V ЗАКЉУЧИВАЊЕ УГОВОРА
Општина Пирот, Национална служба - Филијала Пирот и послодавац у
року до 30 дана од дана доношења одлуке о спровођењу програма стручне
праксе закључују уговор којим уређују међусобна права и обавезе. У циљу
закључивања уговора послодавац је у обавези да Националној служби достави потписан уговор о стручном оспособљавању са незапосленим лицем
на стручној пракси.
Након закључивања уговора са послодавцем, Општина Пирот, Национална служба за запошљавање - Филијала Пирот и лице на стручној пракси
закључују уговор којим се регулишу међусобна права и обавезе. Датум
почетка спровођења програма стручне праксе мора бити после датума
доношења одлуке о спровођењу програма стручне праксе.
VI ОБАВЕЗЕ ИЗ УГОВОРА
Послодавац је у обавези да:
- стручно оспособљава незапослено лице у дужини трајања уговорне обавезе;
- оспособи незапослено лице за самосталан рад у струци, у складу са законом, односно актом о организацији и систематизацији послова;
- доставља Националној служби извештаје о присутности лица на стручној
пракси, у складу са уговором;
- организује незапосленом полагање приправничког/стручног испита за
самосталан рад, односно обезбеди доказе о оспособљавању неопходне за
полагање испита пред надлежним органом;
- изда потврду о обављеној стручној пракси, односно положеном приправничком/стручном испиту;
- омогући Националној служби - Филијали Пирот и Општини Пирот контролу реализације уговорних обавеза и
- обавести Националну службу - Филијалу Пирот/Општину Пирот о свим
променама које су од значаја за реализацију уговора, у року од 8 дана од
дана настанка промене.
У случају прекида стручног оспособљавања лица, у року од 30 дана од
дана прекида стручне праксе послодавац може да изврши замену са другим незапосленим који испуњава потребне услове за преостало време
дефинисано уговором, увећано за период спроведене замене.
VII ОСТАЛЕ ИНФОРМАЦИЈЕ
Информације о програму могу се добити у Националној служби за запошљавање - Филијала Пирот, број телефона: 010/305-032, контакт особа
Зорица Савић и у Општини Пирот, број телефона: 010/305-581, контакт
особа: Ненад Петровић.
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СЛОБОДНA РАДНA МЕСТА

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

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

Администрација и управа
Б Е О Г РА Д
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ВЛАДА

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

ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ПОЛОЖАЈА
Орган у коме се попуњава положај: Министарство финансија - Пореска управа, Београд
Положај који се попуњава:

Помоћник директора Пореске управе
- директор Центра за велике пореске
обвезнике у Министарству финансија,
положај у петој групи
Опис послова: руководи радом Центра; планира, организује, обједињава и усмерава рад; распоређује послове на уже унутрашње организационе јединице; обезбеђује законито, правилно и благовремено извршавање
послова из делокруга Центра; пружа потребну стручну помоћ запосленима.
Спроводи на нивоу Центра основна стратешка опредељења и усаглашава
их са стратегијом Пореске управе. Доноси акте из надлежности Центра. По
усмерењу директора Пореске управе сарађује са државним и међународним органима и организацијама и унутрашњим јединицама Пореске управе.
Обавља и друге послове у вези са делокругом Центра, као и послове које му
повери директор и заменик директора Пореске управе.
Услови: стечено високо образовање из научне области правне или економске науке на основним академским студијама у обиму од најмање 240
ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, специјалистичким академским
студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним
студијама у трајању од најмање 4 године или специјалистичким студијама
на факултету; најмање 9 година радног искуства у струци; положен државни стручни испит; 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 Центра за велике пореске обвезнике у Пореској управи у Министарству
финансија, стручна оспособљеност за рад на положају и вештина комуникације - увидом у податке из пријаве и разговором; вештина аналитичког
резоновања и логичког закључивања, организационе способности и вештина руковођења - посредно, путем стандардизованих тестова.
Трајање рада на положају и место рада: рад на положају траје пет
година, а место рада је Београд, Краља Милана 5.
Рок за подношење пријаве на конкурс: Рок за подношење пријаве на
конкурс је 8 дана. Рок почиње да тече наредног дана од дана када је конкурс оглашен у периодичном издању огласа Националне службе за запошљавање.
Садржина пријаве на конкурс: Пријава на конкурс садржи име и
презиме кандидата, датум и место рођења, адресу становања, податке о
образовању, податке о врсти и дужини радног искуства с кратким описом
послова на којима је кандидат радио до подношења пријаве на конкурс и
одговорности на тим пословима, податке о стручном усавршавању и податке о посебним областима знања. Пријава на конкурс мора бити својеручно
потписана.
Докази који се прилажу уз пријаву на јавни конкурс: 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); уверење о положеном државном стручном испиту (лица са положеним правосудним испитом уместо
уверења о положеном државном стручном испиту достављају уверење о
положеном правосудном испиту).
Лице које нема положен државни стручни испит може да поднесе пријаву
на конкурс, с тим што је дужно да пријави полагање тог испита у Министарству државне управе и локалне самоуправе у року од 5 дана од дана истека
рока за подношење пријава на конкурс и да Служби за управљање кадро-
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вима достави доказ о положеном државном стручном испиту у року од 20
дана од дана истека рока за подношење пријава на конкурс за попуњавање
положаја.
Сви докази прилажу се у оригиналу или у фотокопији која је оверена у
општини или суду или од јавног бележника.
Адреса на коју се подносе пријаве за конкурс: Влада, Служба за управљање кадровима, 11070 Нови Београд, Булевар Михајла Пупина 2, са назнаком „За јавни конкурс - попуњавање положаја (навести назив положаја
за који се подноси пријава)”.
Лице задужено за давање обавештења о конкурсу, у периоду од
10 до 12 часова: Марко Ристић, тел. 011/313-09-01, Служба за управљање кадровима.
У Служби за управљање кадровима се може извршити увид у делокруг Центра у којем 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 финансија,
на интернет страници Пореске управе, на интернет страници Службе за
управљање кадровима, на порталу еУправе, 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.

ЈАГОДИНА
ГРАДСКА УПРАВА ЗА ИНСПЕКЦИЈСКЕ ПОСЛОВЕ
35000 Јагодина, Краља Петра I 6

Послови на изради анализа и студија
везаних за саобраћајне проблеме и
проблеме саобраћајне инспекције Града
Јагодина
на одређено време од 12 месеци, због потребе за
обављањем одређених послова

УСЛОВИ: висока школска спрема, студије првог степена, основне академске
студије од најмање 180 ЕСПБ бодова, основне струковне студије, студије у
трајању од три године, односно висока школска спрема стечена на студијама у трајању до три године до ступања на снагу Закона о високом образовању - висока школа струковних студија за менаџмент у саобраћају, висока
економска школа, 1 година радног искуства и положен стручни испит за рад
у органима државне управе; висока школска спрема, студије другог степена (мастер академске студије, мастер струковне студије, специјалистичке академске студије, специјалистичке струковне студије), односно висока
школска спрема стечена на студијама у трајању од најмање четири године
обима 240 ЕСПБ бодова, односно високо образовање стечено у складу са
прописима који су важили до ступања на снагу Закона о високом образовању - висока школска спрема, технички факултет - смер инжењерски
менаџмент, 1 година радног искуства и положен стручни испит за рад у
органима државне управе.
ОСТАЛО: Поред посебних услова, кандидат мора да испуњава и услове
из члана 6 Закона о радним односима у државним органима, и то: да је
држављанин Републике Србије, да није осуђиван за кривично дело на безусловну казну затвора од најмање 6 месеци или за кажњиво дело које га
чини неподобним за обављање послова у државном органу, да има општу
здравствену способност. Пријаве на оглас са доказима о испуњавању услова подносе се у року од 8 дана од дана објављивања огласа, на горенаведену адресу. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати.

К РА Љ Е В О
ОПШТИНСКА УПРАВА
ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА БАЊА
Врњачка Бања, Крушевачка 17

Грађевински инспектор

на одређено време до 12 месеци
УСЛОВИ: VII степен - високо образовање стечено на студијама другог степена (дипломске академске студије - мастер, специјалистичке академске
студије, специјалистичке струковне студије), у образовном пољу техничко-технолошке науке - грађевинско инжењерство или архитектура, односно
на основним студијама у трајању од најмање четири године, грађевински
факултет или факултет архитектуре и најмање 3 године радног искуства
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у струци. Поред наведених услова, потребно је да кандидати испуњавају
опште услове предвиђене чл. 6 Закона о радним односима у државним
органима („Сл. гласник РС“, бр. 48/91, 66/91, 44/98, 49/99, 34/01, 39/02 и
49/05), и то: да су држављани РС; 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 шест месеци
или за кажњиво дело које их чине неподобним за обављање послова у
државном органу; да испуњавају друге услове утврђене законом, другим
прописима или актом о систематизацији радних места у органу. Пријаве
на оглас са доказима о испуњавању услова подносе се Општинској управи
Општине Врњачка Бања, Крушевачка 17, у року од 8 дана од дана објављивања огласа у публикацији „Послови“. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се разматрати.

ОПШТИНСКА УПРАВА
ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА БАЊА

36210 Врњачка Бања, Крушевачка 17

Извршилац на управним пословима из
области борачко-инвалидске заштите

у Служби за привреду, локално-економски развој
и друштвене делатности, на одређено време до 12
месеци
УСЛОВИ: VII степен - високо образовање стечено на студијама другог степена (дипломске академске студије - мастер, специјалистичке академске
студије, специјалистичке струковне студије) у образовном пољу друштвено-хуманистичких наука - правне науке, односно на основним студијама у
трајању од најмање четири године - правни факултет и најмање 1 година
радног искуства у струци. Поред наведених услова, потребно је да кандидати испуњавају опште услове предвиђене чл. 6 Закона о радним односима у државним органима („Сл. гласник РС“, бр. 48/91, 66/91, 44/98, 49/99,
34/01, 39/02 и 49/05), и то: да су држављани РС; 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 шест
месеци или за кажњиво дело које их чини неподобним за обављање послова у државном органу; да испуњавају друге услове утврђене законом, другим прописима или актом о систематизацији радних места у органу. Пријаве
на оглас са доказима о испуњавању услова подносе се Општинској управи
Општине Врњачка Бања, Крушевачка 17, у року од 8 дана од дана објављивања огласа у публикацији „Послови“. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се разматрати.

КРУШЕВАЦ
ОПШТИНСКА УПРАВА ЋИЋЕВАЦ
37210 Ћићевац, Карађорђева 106
тел. 037/811-260

Књиговођа буџета Општинске управе и
књиговођа за потребе месних заједница
на одређено време од годину дана - приправник

УСЛОВИ: Поред општих услова предвиђених чл. 6 Закона о радним односима у државним органима („Сл. гласник РС“, бр. 48/91, 66/91, 44/98, 46/98,
49/99, 34/01, 39/02 и 49/05), да је лице држављанин РС, да је пунолетно, да
има општу здравствену способност и 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 државним органима, кандидат треба да испуњава и посебне услове: стечено високо образовање на
студијама првог степена, односно на студијама у трајању до 3 године. Оглас
остаје отворен осам дана од дана објављивања у публикацији „Послови“. Уз
пријаву доставити доказе о испуњености услова из чл. 6 Закона о радним
односима у државним органима (извод из матичне књиге рођених, уверење
о држављанству, уверење да лице није осуђивано, доказ о стручној спреми). Након одлуке о избору, а пре уручења решења о заснивању радног
односа, кандидат је у обавези да достави и уверење о општој здравственој
способности. Сва документа прилажу се у оригиналу или овереној копији,
с тим што датум уверења о држављанству РС и уверења о некажњавању
не сме бити старији од шест месеци. Непотпуне и неблаговремене пријаве
неће бити узимане у разматрање.

ОПШТИНСКА УПРАВА

37220 Брус, Краља Петра Првог 120

Пољопривредни инжењер

на одређено време до 12 месеци, у Одсеку за
инспекцијске послове, пољопривреду, водопривреду
и заштиту животне средине
УСЛОВИ: Поред општих услова предвиђених чл. 6 Закона о радним односима у државним органима, потребно је да кандидати испуњавају и следеће
услове: стечено високо образовање из области пољопривреде на студијама другог степена (дипломске академске студије - мастер, специјалистичке
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струковне студије или специјалистичке академске студије), односно високо образовање стечено на основним студијама пољопривредног смера у
трајању од 4 године (VII степен стручне спреме), положен стручни испит за
рад у органима државне управе и радно искуство од 3 године.

Хигијеничар и разносач писама

на одређено време до 12 месеци, у Одсеку за
скупштинске и зајдничке послове Општинске управе
УСЛОВИ: Поред општих услова утврђених чл. 6 Закона о радним односима у државним органима, потребно је да кандидати испуњавају и следеће
услове: завршена основна школа.
ОСТАЛО: Уз пријаву на оглас са биографијом, кандидати су дужни да
доставе и потребна документа, у оригиналу или оверене фотокопије, и то:
диплому којом се потврђује стручна спрема, уверење о положеном стручном испиту за рад у у органима државне управе (за послове пољопривреде и водопривреде), извод из матичне књиге рођених (издат на обрасцу
сходно Закону о матичним књигама, објављеном у „Службеном гласнику
РС“ бр. 20/09, 145/14), уверење о држављанству (не старије од 6 месеци),
оригинал уверења о здравственом стању (не старије од 12 месеци), уверење полицијске управе 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 органу (не старије од 6 месеци)
и уверење о радном искуству (за радно место где је услов за заснивање
радног односа радно искуство). Пријаве слати на наведену адресу, у року
од 8 дана од дана објављивања огласа у публикацији „Послови“. Неблаговремене и непотпуне пријаве се неће разматрати.

ОПШТИНА ВАРВАРИН
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ

37260 Варварин, Трг Марина Мариновића 34

Општински правобранилац
на период од 5 година

УСЛОВИ: Општи услови прописани чланом 6 Закона о радним односима у
државним органима („Сл. гласник РС“, број 48/91, 66/91, 44/98 - др. закона, 49/99 - др. закон, 34/01 - др. закон, 39/02, 49/05 - одлука УСРС, 79/05
- др. закон, 81/05 - испр. др. закона, 83/05 - испр. др. закона и 23/2013
- одлука УС): да је кандидат држављанин Републике Србије, да је пунолетан, да има општу здравствену способност, да има прописану стручну
спрему, 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; други услови прописани Одлуком
о Општинском правобранилаштву Општине Варварин („Сл. лист општине
Варварин“, број 10/15), завршен правни факултет, положен правосудни
испит, најмање 3 године радног искуства у правној струци после положеног
правосудног испита, достојност за обављање правобранилачке функције.
Уз пријаву на оглас кандидат је дужан да достави доказе о испуњавању
услова огласа, у оригиналу или овереној фотокопији: диплому о завршеном
правном факултету, уверење о положеном првосудном испиту, потврду о
радном искуству у правној струци после положеног правосудног испита,
извод из матичне књиге рођених (издат на обрасцу сходно Закону о матичним књигама, „Службени гласник РС“, бр. 20/09); уверење о држављанству
(не старије од 6 месеци у односу на дан објављивања огласа); уверење о
здравственом стању (не старије од 6 месеци у односу на дан објављивања
огласа); уверење основног и вишег суда да кандидат није под истрагом и
да против њега није подигнута оптужница (не старије од 6 месеци у односу
на дан објављивања огласа); уверење полицијске управе да није осуђиван
за кривична дела на безусловну казну затвора од најмање 6 месеци или
за кажњиво дело које га чини неподобним за обављање послова у државном органу (издато након објављивања овог огласа). Пријаве доставити у
року од 15 дана од дана објављивања у публикацији „Послови“, на адресу:
Општина Варварин, Трг Марина Мариновића 34, 37260 Варварин, са назнаком „За оглас“. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се разматрати.

ЛОЗНИЦ А
ОПШТИНСКА УПРАВА
ОПШТИНЕ ЉУБОВИЈА

15320 Љубовија, Војводе Мишића 45
тел. 015/561-411

Сарадник за борачко-инвалидску заштиту
на одређено време до шест месеци

УСЛОВИ: ВШС, економског смера, правног смера. Кандидат треба да
испуњава опште услове из члана 6 Закона о радним односима у државним органима („Службени гласник РС“, бр. 48/91, 34/2001 и 39/2002); да
је држављанин РС; да има општу здравствену способност, доказ о радном
искуству, прописану стручну спрему; 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; услови прописани чланом 54 Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“,
број 129/07). Пријаве са доказима о испуњавању услова огласа подносе се
у року 8 дана од дана објављивања. Непотпуне и неблаговремене пријаве
неће се узимати у разматрање.

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

Администрација и управа

ГРАД ЛОЗНИЦА
ГРАДСКА УПРАВА

Послови надзора у области саобраћаја саобраћајни инспектор

Самостални извршилац на пословима
социјалне заштите и социјалне политике

УСЛОВИ: VI степен стручне спреме, виша саобраћајна, виша железничка
школа и најмање 2 године радног искуства у струци.

15300 Лозница, Крађорђева 2

на одређено време до 12 месеци због повећаног
обима посла

УСЛОВИ: VII степен стручне спреме (дипл. социјални радник, дипл. специјални педагог, андрагог, социолог, дипл. правник) и најмање 1 година
радног искуства у струци.

на одређено време до 12 месеци због повећаног
обима посла

Послови надзора у области грађевинарства
- грађевински инспектор
на одређено време до 12 месеци због повећаног
обима посла

Послови за приватно предузетништво

УСЛОВИ: VI степен стручне спреме грађевинске струке и најмање 2 године
радног искуства у струци.

УСЛОВИ: VII степен стручне спреме, економски факултет и најмање 2 године радног искуства у струци.

на одређено време до 12 месеци због повећаног
обима посла

на одређено време до 12 месеци због повећаног
обима посла

Самостални извршилац, администратор ИТ
система
на одређено време до 12 месеци због повећаног
обима посла

УСЛОВИ: VII степен стручне спреме електротехничког, рачунарског или
информатичког смера и најмање 1 година радног искуства у области
информационих технологија.

Комунално - стамбени послови

на одређено време до 12 месеци због повећаног
обима посла
УСЛОВИ: VII степен стручне спреме, правни факултет, грађевински или
шумарски факултет, пејзажни архитекта и најмање 2 године радног искуства у струци.

Стручни послови архивског и
канцеларијског пословања

на одређено време до 12 месеци због повећаног
обима посла
УСЛОВИ: VII степен стручне спреме, факултет друштвених наука и најмање
2 године радног искуства у струци.

Инспектор теренске контроле

на одређено време до 12 месеци због повећаног
обима посла
2 извршиоца
УСЛОВИ: VII степен стручне спреме, правни или економски смер, најмање
1 година радног искуства у струци.

Стручни послови за рад Градског већа

Финансијски администратор за послове
ликвидатуре
УСЛОВИ: VI степен стручне спреме економског смера и најмање 2 године
радног искуства у струци.

Контиста за послове месних заједница

на одређено време до 12 месеци због повећаног
обима посла
УСЛОВИ: IV степен стручне спреме економског или правног смера, гимназија и најмање 2 године радног искуства у струци.

Администратор на пословима наплате
административне таксе

на одређено време до 12 месеци због повећаног
обима посла
УСЛОВИ: IV степен стручне спреме, гимназија, економског смера и најмање
2 године радног искуства у струци.

Финансијски администратор за послове
обрачуна плата и осталих личних примања
и пореских обавеза
на одређено време до 12 месеци због повећаног
обима посла

УСЛОВИ: IV степен стручне спреме, економског или комерцијалног смера и
најмање 2 године радног искуства у струци.

Секретарица у Одељењу за ЛЕР

на одређено време до 12 месеци због повећаног
обима посла
УСЛОВИ: IV степен стручне спреме и најмање 6 месеци радног искуства у
струци.

Технички секретар

на одређено време до 12 месеци због повећаног
обима посла

Одељења за планирање и изградњу, на одређено
време до 12 месеци због повећаног обима посла

УСЛОВИ: VII степен стручне спреме, правни или економски смер, најмање
1 година радног искуства у струци.

УСЛОВИ: VI степен стручне спреме, економска школа, гимназија, техничка
школа и најмање 1 година радног искуства у струци.

Послови за унапређење агроиндустријских
капацитета
на одређено време до 12 месеци због повећаног
обима посла

УСЛОВИ: VII степен стручне спреме, пољопривредни факултет и најмање 2
године радног искуства у струци.

Самостални извршилац на пословима
финансирања здравствене и социјалне
заштите

на одређено време до 12 месеци због повећаног
обима посла
УСЛОВИ: VII степен стручне спреме економског смера и најмање 2 године
радног искуства у струци.

Бесплатна публикација о запошљавању

Послови информисања

у Услужном центру, на одређено време до 12 месеци
због повећаног обима посла
УСЛОВИ: VI степен стручне спреме, економског или правног смера и најмање 1 година радног искуства у струци.

Чистачица

на одређено време до 12 месеци због повећаног
обима посла
УСЛОВИ: основна школа.
ОСТАЛО: Уз пријаву на оглас кандидати треба да доставе следеће доказе: оверену фотокопију дипломе о стеченој стручној спреми, уверење о
држављанству (не старије од 6 месеци), извод из матичне књиге рођених,
уверење о општој здравственој способности, уверење да нису осуђивани
за кривично дело на безусловну казну затвора од најмање 6 месеци или за
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кажњиво дело које их чини неподобним за обављање послова у државном
органу (не старије од 6 месеци), уверење да против њих није подигнута
оптужница нити се води истражни поступак (не старије од 6 месеци), доказ
о радном искуству. Напомена: Доказ о испуњености услова у погледу опште
здравствене способности кандидати ће доставити по коначности одлуке о
избору, а пре доношења решења о пријему у радни однос. Пријаве на оглас
са потребним документима подносе се начелнику Градске управе, преко
писарнице Града Лознице, у року од 8 дана од дана објављивања огласа.
Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узимати у разматрање.

НОВИ СА Д
ОПШТИНА ТИТЕЛ
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ
21240 Тител, Главна 1

Заменик начелника Општинске управе
Општине Тител
УСЛОВИ: Општи услови: општа здравствена способност, држављанство
Републике Србије, да је кандидат пунолетан и да није осуђиван за кривично дело на безусловну казну затвора од најмање 6 месеци или за кажњиво
дело које га чини неподобним за обављање послова у државном органу.
Посебни услови: висока стручна спрема (VII степен), правни факултет,
положен испит за рад у органима државне управе и најмање 5 година радног искуства у струци. Рок за подношење пријава је 15 дана. Рок почиње
да тече наредног дана од дана објављивања огласа у публикацији „Послови“. Докази који се прилажу уз пријаву са биографијом: доказ о радном
искуству у струци; уверење о општој здравственој способности; оригинал
или оверена фотокопија уверења о држављанству, које не сме бити старије
од 6 месеци; оригинал или оверена фотокопија извода из матичне књиге
рођених; оригинал или оверена фотокопија уверења полицијске управе о
некажњавању, не старије од 6 месеци; оргинал или оверена фотокопија
уверења основног или вишег суда да против лица није покренута истрага
и да није подигнута оптужница (издато након објављивања конкурса); оверена фотокопија уверења о положеном испиту за рад у органима државне
управе; оверена фотокопија дипломе правног факултета; оверена фотокопија радне књижице. Адреса на коју се подносе пријаве: Општинско веће
Општине Тител, Главна 1, 21240 Тител, са назнаком: „Конкурс за заменика
начелника ОУ“.

ЦЕНТАР ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД БЕЧЕЈ
21220 Бечеј, Зелена 80

Директор

на мандатни период од 4 године
УСЛОВИ: Поред општих услова предвиђених Законом о раду, кандидат треба да испуњава и следеће посебне услове: да је држављанин Републике
Србије; да је стекао високо образовање на студијама другог степена (мастер академске студије, специјалистичке академске студије, специјалистичке струковне студије), односно на основним студијама у трајању од најмање
четири године и одговарајући академски, односно стручни назив утврђен
у области правних, економских, психолошких, педагошких, андрагошких и
социолошких наука, односно стручни назив дипломирани социјални радник; најмање 5 година радног искуства у струци; да поседује организаторске способности; да није осуђиван и да се против њега не води кривични
поступак за кривична дела која га чине неподобним за рад у државним
органима. Кандидат за директора уз прописану конкурсну документацију
којом доказује да испуњава услове из претходног става, подноси програм
рада за мандатни период за који се именује. Кандидати су дужни да уз
пријаву на конкурс доставе доказе о испуњавању услова: оригинал или
оверену копију дипломе о завршеној школи, потврду о радном стажу, уверење да се против лица није водио нити се води кривични поступак, уверење о држављанству, уверење о здравственој способности, програм рада
и кратку биографију. Рок за пријављивање кандидата је 15 дана од дана
објављивања конкурса. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати. Пријаве слати на адресу: Центар за социјални рад, 21220 Бечеј,
Зелена 80, са назнаком „За конкурс“.

ОПШТИНСКА УПРАВА ЖАБАЉ
21230 Жабаљ, Николе Тесле 45
тел. 021/2102-260
факс: 021/2102-268

Грађевински инспектор

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

ПРИЈЕПОЉЕ
ОПШТИНА СЈЕНИЦА
ОПШТИНСКА УПРАВА
36310 Сјеница
тел. 020/741-039

Послови припреме и обраде седница и
аката органа општине

при Одељењу за информативне, скупштинске и
нормативне послове, на одређено време до две
године, због повећеног обима послова
УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава следеће услове: да је држављанин
Републике Србије; да је пунолетан; да има општу здравствену способност;
да има прописану стручну спрему; да није осуђиван и да се не води кривични поступак за кривично дело за које се изриче безусловна казна затвора
од најмање шест месеци или за кривично дело које га чини неподобним за
обављање послова у државном органу. Поред општих услова кандидат треба да испуњава и посебне услове у складу са Правилником о унутрашњем
уређењу и систематизацијом Општинске управе Општине Сјеница, и то:
високо образовање II степена, односно завршене мастер академске студије
или високо образовање стечено у складу са прописима који су важили до
ступања на снагу Закона о високом образовању и које је законом изједначено са академским називом мастер, првог смера, 1 година радног искуства,
познавање рада на рачунару, положен државни испит. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узимати у разматрање.

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

Експедитор поште

на одређено време до 12 месеци због повећаног
обима посла
УСЛОВИ: завршена гимназија или средња стручна школа у четворогодишњем трајању, правно-биротехничке или пољопривредне струке, најмање једна година радног искуства у оквиру захтеване стручне спреме,
положен државни стручни испит за рад у органима управе. 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.
ОСТАЛО: Доставити: 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, потврда,
уверење), уверење о положеном државном стручном испиту. Након одлуке
о избору, а пре уручења решења о заснивању радног односа, кандидат је
у обавези да достави и уверење о општој здравственој способности (издаје
надлежна здравствена установа). Сва документа неопходно је приложити у
оригиналу или овереној копији, док датум издавања уверења о држављанству Републике Србије и уверења о некажњавању не сме бити старији од
шест месеци. Рок за пријављивање кандидата је 8 дана од дана објављивања огласа. Пријаве са доказима о испуњавању услова из огласа подносе
се путем поште, на адресу: Општинска управа Општине Рума, 22400 Рума,
Орловићева 5, са назнаком „За оглас“ или предајом на шалтеру писарнице
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на истој адреси. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће бити узимане у
разматрање. За све информације у вези са огласом контактирати персоналну службу Општинске управе, на број телефона: 022/433-910, локал 121.

ОПШТИНСКА УПРАВА
ОПШТИНЕ ШИД

22240 Шид, Карађорђева 2
тел. 022/712-122

Руководилац Одељења за финансије
на одређено време до 30.06.2016. године

УСЛОВИ: високо образовање стечено у образовно-научном пољу економских или правних наука на студијама другог степена (дипломске академске студије - мастер, специјалистичке академске студије, специјалистичке
струковне студије), односно на основним студијама у трајању од најмање
четири године - дипломирани економиста или дипломирани правник, 3
године радног искуства са прописаном стручном спремом и положен стручни испит.

Шеф рачуноводства

на одређено време до 30.06.2016. године
УСЛОВИ: високо образовање стечено у образовно-научном пољу економских наука на студијама другог степена (дипломске академске студије мастер, специјалистичке академске студије, специјалистичке струковне
студије), односно на основним студијама у трајању од најмање четири
године - дипломирани економиста, 3 године радног искуства са прописаном стручном спремом, познавање рада на рачунару, положен државни
стручни испит.

Руководилац Одељења за општу управу
на одређено време до 30.06.2016. године

УСЛОВИ: високо образовање стечено у образовно-научном пољу правних
наука на студијама другог степена (дипломске академске студије - мастер,
специјалистичке академске студије, специјалистичке струковне студије),
односно на основним студијама у трајању од најмање четири године дипломирани правник, 3 године радног искуства са прописаном стручном
спремом, познавање рада на рачунару, положен државни стручни испит.

Возач

у Кабинету председника општине, на одређено време
до 30.06.2016. године
УСЛОВИ: основна школа, возачки испит Б категорије, 1 година радног искуства.

Извршилац за пољопривреду

на одређено време до 30.06.2016. године
УСЛОВИ: високо образовање стечено на студијама првог степена у области
економских или техничко-технолошких наука (основне академске студије у
трајању од 3 године), односно на студијама у трајању до три године - више
образовање - економиста или инжењер пољопривреде, 1 година радног
искуства са прописаном стручном спремом, познавање рада на рачунару,
положен државни стручни испит.
ОСТАЛО: Кандидати треба да испуњавају и опште услове: држављанство
Републике Србије, да су пунолетни, 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 органу. Кандидат треба да достави следеће доказе:
извод из матичне књиге рођених, уверење о држављанству, диплому о
стручној спреми, уверење надлежног суда да није осуђиван за наведено
кривично дело. Лекарско уверење о здравственој способности доставља се
након доношења одлуке о избору кандидата.

ТУРИСТИЧКА ОРГАНИЗАЦИЈА
ОПШТИНЕ ИРИГ
22408 Врдник, Карађорђева 6
тел. 022/465-633

Директор Туристичке организације Ириг
на мандатни период од 4 године

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 четири године или
специјалистичким студијама на факултету; 4 године радног искуства, од
чега најмање 2 године на руководећим пословима; активно знање стра-

Бесплатна публикација о запошљавању

ног језика који је обухваћен наставним планом и програмом министарства
надлежног за послове просвете; да кандидат поседује организационе способности; да је држављанин Републике Србије; да је физички и психички
способан за обављање послова радног места на које се пријављује; да против кандидата није покренут кривични поступак за кривично дело за које
је предвиђена казна затвора. Кандидат уз пријаву са радном биографијом
(својеручно потписана, у којој је назначена адреса становања и контакт
телефон), прилаже у оригиналу или овереној копији следећа докумената:
уверење о држављанству (не старије од 6 месеци); уверење да се против њега не води кривични поступак (не старије од 3 месеца) издато код
надлежног суда; диплому или уверење о дипломирању; копију радне књижице; доказ о радном искуству (потврда, решење и други акти којима се
доказује на којим пословима, у ком периоду и са којом стручном спремом
је стечено радно искуство). Напомена: Изабрани кандидат ће бити дужан
да достави лекарско уверење о здравственој способности пре ступања на
рад. Пријаве са доказима о испуњавању услова подносе се у року од 8 дана
од дана објављивања огласа, на адресу: Врдник, Карађорђева 6, лично или
поштом препоручено са назнаком „За конкурс“, у року од 8 дана од дана
објављивања огласа. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће бити разматране.

ОПШТИНА ИНЂИЈА
ОПШТИНСКА УПРАВА

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

Послови борачко-инвалидске, социјалне и
здравствене заштите, саветник за заштиту
права пацијената

у Одељењу за друштвене делатности, на одређено
време ради замене привремено одсутног запосленог
УСЛОВИ: Посебни услови: високо образовање стечено на студијама другог
степена из области правних наука (основне академске студије у обиму од
најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академске студије, специјалистичке академске студије, специјалистичке струковне студије), односно дипломирани
правник са стеченим образовањем на основним студијама у трајању од најмање четири године, 3 године радног искуства у струци, познавање рада на
рачунару, положен стручни испит за рад у органима државне управе. Поред
посебних услова кандидат треба да испуњава и опште услове утврђене чл.
6 Закона о радним односима у државним органима. Уз пријаву са биографијом кандидат подноси следеће доказе, у оригиналу или овереној копији:
доказ о стеченој стручној спреми, доказ о положеном стручном испиту за
рад у органима државне управе, доказ о радном искуству у струци, извод
из матичне књиге рођених (издат на новом обрасцу), уверење о држављанству Републике Србије (не старије од 6 месеци), уверење да кандидат није
осуђиван за кривично дело на безусловну казну затвора од најмање шест
месеци или за кажњиво дело које га чини неподобним за обављање послова у државном органу (уверење издато од МУП-а, надлежна полицијска
управа, не старије од 6 месеци), копију личне карте, а изабрани кандидат
по извршеном избору доставља лекарско уверење. Пријава са потребним
доказима о испуњавању наведених услова, са назнаком „Пријава на оглас
за радно место: Послови борачко-инвалидске, социјалне и здравствене
заштите - саветник за заштиту права пацијената“, доставља се у року од
8 дана од дана објављивања огласа, поштом на адресу: Општинска управа Општине Инђија, Цара Душана 1, 22320 Инђија или лично на шалтеру
1. пријемне канцеларије. Рок за пријављивање почиње да тече наредног
дана од дана објављивања огласа у публикацији „Послови“. Неблаговремене и непотпуне пријаве, као и пријаве уз које нису приложени сви потребни докази, у оригиналу или у овереној фотокопији, неће бити разматране.

ШАБАЦ
ОПШТИНСКА УПРАВА
ОПШТИНЕ ВЛАДИМИРЦИ

15 225 Владимирци, Светог Саве 34

Послови економског развоја и набавки
на одређено време 24 месеца

УСЛОВИ: економски факултет. Уз пријаву и биографију кандидат доставља
доказе о испуњавању услова: доказ о школској спреми (оверена фотокопија), извод из матичне књиге рођених (оригинал или оверена фотокопија),
уверење о држављанству (оригинал или оверена фотокопија), уверење о
здравственој способности (оригинал или оверена фотокопија), уверење
полицијске управе да кандидат није осуђиван за кривично дело на безусловну казну затвора од најмање шест месеци или за кривично дело које
га чини неподобним за обављање послова у државном органу, уверење
основног или вишег суда да против лица није покренута истрага и да није
подигнута оптужница (издато након објављивања огласа). Неблаговремене
и непотпуне пријаве се неће разматрати. Пријаве на оглас се достављају на
горенаведену адресу, са назнаком: „Пријава на оглас“.
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В РА Њ Е
ЦЕНТАР ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД

ЗРЕЊАНИН
МЕСНА ЗАЈЕДНИЦА
ВОЈВОДА СТЕПА

17525 Трговиште, ЈНА 40б
тел. 017/452-615

23219 Војвода Степа, Карађорђев трг бб

Директор

Секретар месне заједнице

УСЛОВИ: Поред општих услова предвиђених законом, кандидат треба да
испуњава и следеће посебне услове: да је стекао високо образовање на
студијама другог степена (мастер академске студије, специјалистичке академске студије, специјалистичке струковне студије), односно на основним
студијама у трајању од најмање четири године и одговарајући академски,
односно стручни назив утврђен у области правних, економских, психолошких, педагошких и андрагошких и социолошких наука, односно стручни назив дипломирани социјални радник, да је држављанин Републике
Србије, најмање 5 година радног искуства у струци, да није осуђиван и да
се против њега не води кривични поступак за кривична дела која га чине
неподобним за рад у државним органима, да поседује организаторске способности. Уз пријаву кандидат је дужан да достави доказе о испуњавању
потребних услова: оригинал или оверену фотокопију дипломе о стеченом
образовању, потврду о радом стажу, уверење о држављанству, уверење о
здравственој способности (прилаже само изабрани кандидат - накнадно),
уверење да није осуђиван и да се против њега не води кривични поступак.
Кандидат уз прописану конкурсну документацију подноси и програм рада
за мандатни период на који се врши избор. Рок за пријављивање је 15 дана
од дана објављивања у публикацији „Послови“. Пријаве слати на адресу:
Центар за социјални рад општине Трговиште, 17525 Трговиште, ЈНА 40б,
са назнаком: „За конкурс“. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се
разматрати.

УСЛОВИ: Поред општих услова за заснивање радног односа предвиђених
законом, кандидат треба да испуњава и следеће услове: да је држављанин
Републике Србије; да није осуђиван за кривична дела која га чине неподобним за обављање ове дужности и да се против њега не води кривични поступак; да има најмање средњу школу (IV степен стручне спреме);
најмање 1 година радног искуства. Уз пријаву на конкурс кандидат треба
да приложи: уверење да није под истрагом и уверење да није осуђиван
за кривична дела која га чине неподобним за обављање ове дужности;
оверену копију дипломе као доказ да поседује тражено образовање; доказ
о радном искуству; уверење од држављанству. Рок за пријављивање на
оглас је 8 дана од дана објављивања у публикацији „Послови“. Пријаве
слати на адресу: Месна заједница Војвода Степа, Карађорђев трг бб, 23219
Војвода Степа, са назнаком „За оглас“. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узети у разматрање. За ближе информације обратити се на број
телефона: 023/818-011.

на мандатни период од 4 године

ВРШАЦ
ОПШТИНСКА УПРАВА
ОПШТИНЕ ВРШАЦ

Трговина и услуге
СЗТР „ЂАНИ“

21000 Нови Сад, Радомира Радујкова Раше 10

Продавац

на одређено време од 12 месеци
2 извршиоца

26300 Вршац, Трг победе 1
тел. 013/800-500

УСЛОВИ: било који степен стручне спреме у било ком занимању, пожељно
радно искуство. Јављање кандидата на контакт тел. 021/494-145.

Административно-технички оператер

ФОТОГРАФСКО ТРГОВИНСКА РАДЊА
„ФОТО ПЕРА“

на одређено време од 6 месеци због повећаног
обима посла
УСЛОВИ: Поред општих услова предвиђених чланом 6 Закона о радним
односима у државним органима („Сл. гласник РС“, бр. 48/91, 66/91, 44/98,
49/99, 34/01, 39/02, 49/05, 79/05, 81/05, 83/05 и 23/13): да је држављанин
РС, да је пунолетан, да има општу здравствену способност, да има прописану стручну спрему, да није осуђиван за кривична дела на безусловну казну
затвора од најмање 6 месеци или за кажњиво дело које га чини неподобним за обављање послова у државном органу, кандидат треба да испуњава
и следеће посебне услове: средња стручна спрема, 1 година радног искуства, положен државни стручни испит и познавање рада на рачунару.
ОСТАЛО: Уз пријаву кандидати прилажу: извод из матичне књиге рођених, доказ о стручној спреми и радном искуству, уверење о држављанству,
лекарско уверење, доказ 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 органу и уверење о положеном државном стручном испиту. Пријаве се подносе начелнику Општинске
управе, у року од 8 дана од дана објављивања у публикацији „Послови“.

ЗАЈЕЧАР
ОПШТИНСКА УПРАВА
ОПШТИНЕ СОКОБАЊА

18230 Сокобања, Светог Саве 23
тел. 018/830-173

Послови спремања просторија

на одређено време до 12 месеци због повећаног
обима посла
УСЛОВИ: осмогодишња школа. Уз пријаву на оглас са биографијом, кандидати су дужни да доставе и потребна документа, у оригиналу или овереној
фотокопији: диплому о завршеној основној школи, извод из матичне књиге
рођених, уверење о држављанству (не старије од 6 месеци), уверење о
здравственом стању, уверење основног и вишег суда да против лица није
покренута истрага и да није подигнута оптужница, уверење полицијске
управе да лице није осуђивано за кривично дело на безусловну казну
затвора од најмање 6 месеци или за кажњиво дело које га чини неподобним за обављање послова у државном органу. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати.
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26000 Панчево, Милоша Обреновића 2
тел. 063/353-039

Фотографски радник
Опис посла: фотографски оператер.
УСЛОВИ: III, IV, V, VI/1, VI/2 или VII/1 степен стручне спреме; основна
информатичка обука (Windows, Word, Excel, Explorer, Outlook), обука за
Adobe Photoshop (све верзије и сви нивои), енглески језик - почетни ниво.
Рад у сменама. Трајање конкурса до 05.02.2016. Достављање радних биографија на увид. Лице за контакт: Петар Василчин.

INCARNATO DOO

11000 Београд - Стари град, Краља Петра 58
e-mail: incarnatopancevo@gmail.com

Ноћни чувар

за рад у Панчеву, на одређено време
УСЛОВИ: I степен стручне спреме, радно искуство 3 месеца, возачка дозвола Б категорије, енглески језик- почетни ниво, пробни рад 1 месец. Ноћни
рад. Слање пријаве мејлом: incarnatopancevo@gmail.com. Лице за контакт:
Оља Мундринић.

БИРО ЗА ИНЖЕЊЕРИНГ „ПЛЦ ЛАД“ ПАНЧЕВО
26000 Панчево, Топлице Милана 7
тел. 064/280-3710
e-mail: ivan.dzivdzanovski@gmail.com

Стручни сарадник - аутоматичар приправник
на одређено време

Опис посла: стручни сарадник - аутоматичар, програмирање и пуштање у
рад система аутоматике.
УСЛОВИ: VII/1 степен, дипломирани инжењер електротехнике за енергетику; VII/1 степен, дипломирани инжењер елпктротехнике за електромеханику; VII/1 степен, дипломирани инжењер електротехнике за електронику;
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VII/1 степен, дипломирани инжењер електротехнике за рачунарску технику
- мастер инжењер електротехнике и рачунарства; VII/1 степен, дипломирани инжењер електротехнике за телекомуникације; без радног искуства;
возачка дозвола Б категорије; основна информатичка обука (Windows,
Word, Excel, Explorer, Outlook); енглески језик - средњи ниво; пробни рад
1 месец. Спремност на теренски и повремени рад под стресом. Напомена:
Доставити податке о репрезентативном самосталном пројекту (дипломски,
хонорарни...). Достављање радних биографија на увид. Психолошко тестирање кандидата. Трајање конкурса до 29.02.2016. Слање пријава мејлом:
ivan.dzivdzanovski@gmail.com. Лице за контакт: Иван Џивџановски.

КУЋА ХРАНЕ „ЛАЗАРЕВИЋ“ ДОО
11070 Нови Београд, Гоце Делчева 27
тел. 060/6406-921

Продавац у пекари
УСЛОВИ: IV степен стручне спреме, продавац прехрамбених производа,
познавање рада на печењу пекарских производа, излагања робе и рада
на каси, пожељно радно искуство, пробни рад 1 месец. Пријаве слати на
и-мејл: kucahrane.poslovi@gmail.com.

„ВЕТЕРИНАРСКИ ПРОГРАМ“ ДОО

11070 Нови Београд, Булевар Арсенија Чарнојевића 115
тел. 011/3141-433, 3170-015, 064/8017-001

Комерцијалиста
УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, дипломирани инжењер заштите
биља, возачка дозвола Б категорије, пробни рад 3 месеца. Пријаве слати
на и-мејл: veterinarskiprogram@gmail.com.

МИЛАДИН ТЕПШИЋ ПР МЕЊАЧНИЦА
MARY FAST FOOD
25000 Сомбор, Стапарски пут бб
тел. 062/858-6184
e-mail: milicasn@sbb.rs

Конобар

у кафе-бару
УСЛОВИ: III, IV степен стручне спреме, конобар, келнер; услуживање
гостију; 1 месец радног искуства; возачка дозвола Б категорије; основна
информатичка обука (Windows, Word, Excel, Explorer, Outlook); енглески
језик - средњи ниво; рад у сменама; пробни рад 1 месец. Рок за пријаву
је до попуне.

МИЛАДИН ТЕПШИЋ ПР МЕЊАЧНИЦА
MARY FAST FOOD SOMBOR
25000 Сомбор, Стапарски пут бб
тел. 062/858-6184
e-mail: milicasn@sbb.rs

Мењачки послови
УСЛОВИ: IV степен стручне спреме, економски техничар; мењач новца;
радно искуство 6 месеци; возачка дозвола Б категорије; основна информатичка обука (Windows, Word, Excel, Explorer, Outlook); енглески језик
- средњи ниво; рад у сменама; пробни рад месец дана; пожељан је сертификат за мењачки послове; од кандидата се очекује озбиљност, комуникативност, одговорност. Рок за пријаву је до попуне.

„БОБИ“ НАКИТ И САТОВИ
26300 Вршац, Трг победе 4
тел. 013/837-533

Продавац

у малопродајном објекту - златари, на одређено
време до повратка одсутног радника
3 извршиоца
Опис посла: примање и излагање робе, темељно представљање понуде
купцима, продаја и наплата робе, рад са фискалном касом и вођење евиденције у складу са прописима малопродајног објекта, вођење рачуна о
одржавању хигијене у продајном објекту.
УСЛОВИ: IV или III степен стручне спреме, 1 година радног искуства у продаји. Оглас остаје отворен до 22.02.2016. године.

Бесплатна публикација о запошљавању

ИГОР ТРЕБАЉЕВАЦ ПР
ФРИЗЕРСКИ САЛОН „ФРИЗЕР ВЛАДА“
11210 Београд, Зрењанински пут 27
тел. 069/782-007
e-mаil: itebaljevac@hotmail.com

Мушки фризер
УСЛОВИ: мушки фризер, радно искуство. Фризерски салон се налази на
Зрењанинском путу. За ближе информације позовите: 069/782-007, Игор.

Mедицина
НАЦИОНАЛНА СЛУЖБА ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ
Београд, Краља Милутина 8

Оглашава слободна радна места за рад у СР Немачкој
Послодавац: Christa - Maria Stift Васертридинген (Wassertrudingen), Баварска, округ Ансбах, СР Немачка

Асистент за здравствену негу

до признавања дипломе, након признавања дипломе
квалификовани здравствени радник, на одређено
време до 12 месеци до нострификације дипломе за
здравственог радника, уз могућност ангажовања на
неодређено време након нострификације
4 извршиоца
Место рада: Баварска, Ансбах, СР Немачка
УСЛОВИ: завршена средња медицинска школа, медицински техничар,
медицинска сестра - општи смер; обавезно знање немачког језика, Б1 ниво
према Европском референтном оквиру; поседовање знања и вештина за
рад са особама са физичким и психичким проблемима; радно искуство
пожељно, од 8 тражених кандидата 2 кандидата ће бити изабрана без радног искуства.
ОСТАЛО: висина бруто зараде 1.800 евра (бруто) до признавања дипломе,
а након нострификације (поступак нострификације може трајати од 6 до
18 месеци) 2.300 евра (бруто); трошкове превоза од Србије до СР Немачке
сноси изабрани кандидат; трошкове издавања радне визе сноси изабрани
кандидат; трошкове здравственог прегледа за утврђивање опште радне
способности сноси изабрани кандидат.
Потребна документација: радна биографија/CV на немачком језику у
Еуропас формату; диплома завршене школе - фотокопија (пожељно преведена на немачки језик и оверена од стране судског тумача); уверење о
положеном стручном испиту за медицинске раднике - фотокопија (пожељно преведена на немачки језик и оверена од стране судског тумача); сертификат о стеченом знању немачког језика, Б1 (Goethe института, ОСД, ДАФ,
ТЕЛЦ). Наведена документа доставити на српском језику.
Начин конкурисања: Кандидати који су евидентирани као незапослена
лица у Националној служби за запошљавање потребна документа достављају филијали НСЗ у којој су пријављени, лично или поштом, на адресу
филијале, са назнаком: „За запошљавање радника у СР Немачкој - назив
радног места за које конкуришу“. Кандидати који нису евидентирани као
незапослена лица у Националној служби за запошљавање потребна документа достављају поштом, на адресу: Национална служба за запошљавање, Миграциони сервисни центар, Косте Абрашевића 10, са назнаком:
„За запошљавање радника у СР Немачкој“. Непотпуна документација неће
бити разматрана.
За додатне информације о овом конкурсу, кандидати могу да се
обрате:
- свом саветнику за запошљавање у филијали НСЗ
- Позивном центру НСЗ: 0800/300-301 (позив бесплатан)
- миграционим сервисним центрима НСЗ:
Миграциони сервисни центар Београд
НСЗ, Филијала Београд, Косте Абрашевића 10
тел. 011/2416-836, 2407-730
Миграциони сервисни центар Ниш
НСЗ, Филијала Ниш, Ратка Вукићевића 3
тел. 018/501-213
Миграциони сервисни центар Нови Сад
НСЗ, Филијала Нови Сад, Алберта Томе 2
тел. 021/4885-556, 4885-549
Миграциони сервисни центар Нови Пазар
НСЗ, Филијала Нови Пазар, Шабана Коче 18
тел. 020/330-047
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Миграциони сервисни центар Крушевац
НСЗ, Филијала Крушевац, Балканска 33
тел. 037/412-531
Миграциони сервисни центар Краљево
НСЗ, Филијала Краљево, Цара Душана 78
тел. 036/302-029
Миграциони сервисни центар Бор
НСЗ, Филијала Бор, 7. јула 29
тел. 030/453-121, 453-123

ОСТАЛО: Рок за подношење пријава је 8 дана од дана објављивања огласа
у публикацији „Послови“. Пријаве се могу поднети сваког радног дана, од
7 до 14 часова, на писарници (лично или путем поште), са назнаком: „За
оглас“. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати. О потреби спровођења даљих разговора са кандидатима, а ради пружања додатних података који могу бити важни за одлуку о пријему, одлучиће директор.
Пријаве са потребним прилозима као доказима о испуњавању услова конкурса, доставити на горенаведену адресу. За додатне информације обратити се на број телефона: 012/662-240, контакт особа: Марија Трнавац.

ПОНИШТЕЊЕ ОГЛАСА
ДОМ ЗДРАВЉА
ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ

Детаљне информације о условима рада кандидати ће добити у току разговора са послодавцем. О термину одржавања разговора кандидати који
уђу у ужи избор биће благовремено обавештени путем и-мејла и телефона.
Рок трајања конкурса: 03.03.2016. године

12220 Велико Градиште, Војводе Путника 28

ОПШТА БОЛНИЦА ПОЖАРЕВАЦ

Оглас објављен 20.01.2016. године у публикацији „Послови“, број
657, поништава се у целости.

12000 Пожаревац, Братства јединства 135

Директор

на период од четири године

Заменик директора

на период од четири године
УСЛОВИ: За директора и заменика директора Опште болнице Пожаревац
може бити именовано лице које, поред законом прописаних општих услова,
испуњава и следеће посебне услове: 1. да има завршен медицински факултет и специјализацију из гране медицине из области здравствене заштите
из које Општа болница обавља делатност и најмање пет година радног
стажа у области здравствене заштите након положеног специјалистичког
испита, или 2. да има завршен правни или економски факултет, завршену
едукацију из области здравственог менаџмента и најмање пет година радног стажа у области здравствене заштите. Уз пријаву за конкурс кандидати
морају да приложе: диплому или оверену фотокопију дипломе о завршеном
медицинском, правном или економском факултету, диплому или оверену
фотокопију дипломе о стеченом стручном називу специјалисте (за кандидате под редним бројем 1), потврду о дужини радног стажа у области
здравствене заштите након положеног специјалистичког испита (за кандидате под редним бројем 1), доказ о завршеној едукацији из области
здравственог менаџмента (за кандидате под редним бројем 2), потврду о
дужини радног стажа у области здравствене заштите (за кандидате под
редним бројем 2), уверење да се против кандидата не води кривични поступак као и да није осуђиван за дела која га чине недостојним за обављање
послова директора, односно заменика директора, уверење о држављанству Републике Србије, кратку биографију. Рок за подношење пријава је 15
дана од дана објављивања конкурса у публикацији „Послови“. Пријаве са
потребном документацијом и обавезном назнаком за које послове подносе пријаву, кандидати достављају на адресу: Општа болница Пожаревац,
Братства јединства 135, са назнаком: „Конкурс за именовање директора
- не отварати“ или „Конкурс за именовање заменика директора - не отварати“. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узети у разматрање.

ДОМ ЗДРАВЉА ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ

12220 Велико Градиште, Војводе Путника 28
тел. 012/662-240

Лекар опште медицине

на одређено време ради замене привремено
одсутног запосленог, најдуже до 12 месеци
УСЛОВИ: завршен медицински факултет, положен стручни испит. Пријаве
са кратком биографијом, адресом и контакт телефоном, као и документа
којима се доказује испуњеност услова конкурса (неоверене фотокопије)
предају се преко писарнице Дома здравља, на првом спрату, Војводе Путника 28 или путем поште. Кандидат је дужан да уз пријаву на оглас достави
следећа документа: фотокопију дипломе, уверење о положеном стручном
испиту, кратку биографију.

Медицинска сестра - техничар

на одређено време, најдуже до 3 месеца
Опис посла: стручна помоћ при пружању здравствене заштите у оквиру
послова за које је лице оспособљено редовним школовањем, те обављање
потребних административних послова, као и свих послова из делокруга
рада који се ставе у задатак.
УСЛОВИ: Поред општих здравствених услова, на овом радном месту може
радити лице које испуњава посебне здравствене услове предвиђене одговарајућим прописима; IV степен стручне спреме, завршена средња медицинска школа - општи смер и положен стручни испит. Доставити пријаву на
конкурс са кратком биографијом и претходним радним искуством, бројем
телефона и адресом, оверену фотокопију дипломе о завршеној школи, оверену фотокопију уверења о положеном стручном испиту.
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ДОМ ЗДРАВЉА БЛАЦЕ

18420 Блаце, Браће Вуксановић 55
тел. 027/371-464

Доктор стоматологије

на одређено време, најдуже до 6 месеци, због
повећаног обима посла
УСЛОВИ: Поред општих услова прописаних законом, кандидат мора да
испуњава и следеће посебне услове: VII степен стручне спреме - стоматолошки факултет и положен стручни испит за звање доктора стоматологије.
Уз пријаву са кратком биографијом кандидат треба да поднесе доказе о
испуњавању услова огласа, и то: оверену копију дипломе о врсти и степену
стручне спреме, оверену копију уверења (потврде) о положеном стручном
испиту за доктора стоматологије и неоверену копију личне карте. Пријаве
у року од 8 дана послати на горенаведену адресу, са назнаком: „Пријава на оглас за пријем у радни однос за радно место доктора стоматологије“. Докази приложени уз пријаву биће враћени кандидатима који нису
примљени у радни однос само на њихов захтев.

ЗАВОД ЗА ХИТНУ
МЕДИЦИНСКУ ПОМОЋ - КРАГУЈЕВАЦ
34000 Крагујевац, Улица слободе бб
тел. 034/6312-306

Доктор медицине за послове лекара опште
медицине

у екипи хитне медицинске помоћи у Служби за ХМП,
на одређено време ради замене привремено одсутне
запослене
УСЛОВИ: завршен медицински факултет и положен стручни испит. Кандидати подносе документа у оригиналу или оверене копије (не старије од 6
месеци): потпуну личну и радну биографију, са адресом и контакт телефоном, оверену фотокопију дипломе, уверење о положеном стручном испиту, оверену фотокопију радне књижице, извод из матичне књиге рођених,
извод из матичне књиге венчаних (ако је дошло до промене презимена
кандидата), уверење о држављанству РС, уверење да се против кандидата не води кривични поступак (уверење суда), уверење да није осуђиван
(уверење МУП-а), лиценцу или решење о упису у Лекарску комору Србије,
доказе о додатном стручном образовању или оспособљености (уколико
их кандидат поседује). Приликом заснивања радног односа кандидат је
дужан да достави лекарско уверење као доказ о здравственој способности
за заснивање радног односа на радним местима са повећаним ризиком,
према Акту о процени ризика. Рок за подношење пријава је 8 дана од дана
објављивања огласа у публикацији „Послови“. Оглас ће бити објављен и на
сајту Министарства здравља РС и сајту Завода. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати. По завршетку конкурса предата документа
се неће враћати кандидатима. Контакт телефон: 034/6312-306. Пријаве се
подносе лично или путем поште (са повратницом), на адресу: Завод за хитну медицинску помоћ Крагујевац, Улица слободе бб, Крагујевац.
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ИНСТИТУТ ЗА ЗДРАВСТВЕНУ ЗАШТИТУ
ДЕЦЕ И ОМЛАДИНЕ
ВОЈВОДИНЕ - НОВИ САД
21000 Нови Сад, Хајдук Вељкова 10

Медицинска сестра - техничар

у Одељењу неонаталне хирургије Службе опште
дечје хирургије, стационара на Клиници за дечју
хирургију, на одређено време до 29.02.2016. године

Медицинска сестра - техничар

на Одељењу урологије у Служби опште дечје
хирургије, стационара на Клиници за дечју
хирургију, на одређено време до повратка запослене
са боловања
Опис посла: брине се о пријему, нези и отпусту болесника, даје терапију и
предузима друге медицинско-техничке радње које је одредио лекар; узима
и шаље материјал на лабораторијске анализе; ради и друге послове из свог
делокруга, а по налогу начелника и главне сестре одељења; учествује у
сменском раду; за свој рад одговорна је начелнику и главној сестри клинике.
УСЛОВИ: Кандидати морају да испуњавају опште услове прописане законом, као и следеће посебне услове: средња стручна спрема - IV степен средња медицинска школа, педијатријски или општи смер, положен стручни испит, лиценца за рад. Уз пријаву се подносе, у оригиналу или овереној
копији, следећа документа: диплома о завршеној средњој медицинској
школи, уверење о положеном стручном испиту, дозвола за рад - лиценца
издата од надлежне коморе или решење о упису у именик коморе, уверење да се против кандидата не води кривични поступак (уверење суда,
не старије од 6 месеци), уверење да кандидат није осуђиван (из полицијске
управе, не старије од 6 месеци), уверење о држављанству РС, извод из
матичне књиге рођених, фотокопија радне књижице (оверена), кратка биографија (Curriculum Vitae, CV), са адресом, контакт телефоном, интернет
адресом. Рок за подношење пријаве је 8 дана од дана објављивања огласа
у публикацији „Послови“. Приликом заснивања радног односа кандидат је
дужан да достави лекарско уверење о здравственој способности за послове
које ће обављати. Кандидати који испуњавају услове могу бити позвани на
разговор ради пружања додатних података који могу бити важни за одлуку
о пријему (претходно искуство у раду, просечна оцена у току школовања,
додатно образовање или оспособљености, дужина трајања школовања...).
Пријаве се предају у затвореној коверти, лично или поштом на адресу
Института, са назнаком: „Пријава на оглас за пријем две медицинске сестре
на Клиници за дечју хирургију“. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће
се разматрати.

ЗДРАВСТВЕНИ ЦЕНТАР ЗАЈЕЧАР
19000 Зајечар, Расадничка бб

Доктор медицине

за рад у Општој болници у Зајечару
УСЛОВИ: Поред општих услова прописаних Законом о раду, кандидат треба
да има завршен медицински факултет - VII степен стручне спреме и положен стручни испит. Уз молбу кандидати прилажу: оверену копију дипломе
о завршеном факултету, уверење о положеном стручном испиту, извод из
матичне књиге рођених - венчаних, биографију. Приликом заснивања радног односа изабрани кандидат је дужан да достави лекарско уверење као
доказ о здравственој спосбности за послове за које се заснива ради однос.
Пријаве доставити Служби за опште и правне послове Здравственог центра
Зајечар, на наведену адресу, у року од 8 дана од дана објављивања огласа.

ДОМ ЗДРАВЉА ГРОЦКА

Гроцка, Српско-грчког пријатељства 17

Доктор медицине

на одређено време ради замене одсутног радника
2 извршиоца
УСЛОВИ: Поред општих услова за заснивање радног односа утврђених
законом, кандидати треба да испуњавају и следеће посебне услове: завршен медицински факултет (звање доктор медицине - VII/1 степен стручне
спреме); положен стручни испит; лиценца за рад. Кандидат подноси следећу документацију: фотокопију дипломе о завршеном факултету, фотокопију потврде о положеном стручном испиту, фотокопију дозволе за рад
- лиценце издате од надлежне лекарске коморе, кратку биографију, фотокопију личне карте.

Гинеколошко-акушерска сестра

на одређено време ради замене одсутног радника
Бесплатна публикација о запошљавању

УСЛОВИ: Поред општих услова за заснивање радног односа утврђених
законом, кандидати треба да испуњавају и следеће посебне услове: завршена средња медицинска школа, IV степен стручне спреме, гинеколошко-акушерског смера; положен стручни испит; лиценца за рад. Кандидат
подноси следећу документацију: фотокопију дипломе о завршеној школској спреми, фотокопију потврде о положеном стручном испиту, фотокопију
дозволе за рад - лиценце издате од надлежне коморе, кратку биографију,
фотокопију личне карте.
ОСТАЛО: Рок за подношење пријава је 8 дана од дана објављивања у публикацији „Послови“. Пријаве се подносе на адресу: Српско-грчког пријатељства 17, Гроцка или непосредно у канцеларији писарнице правне службе. Пријаве поднете мимо означеног рока и без потпуне документације
неће се узимати у разматрање.

АГЕНЦИЈА ЗА ПРУЖАЊЕ ПЕРСОНАЛНЕ
АСИСТЕНЦИЈЕ „КОЛОСЕУМ“
11000 Београд, Панчићева 14
тел. 011/2637-820

Помоћ и нега особа са инвалидитетом
на одређено време
2 извршиоца

УСЛОВИ: минимум III степен стручне спреме, без обзира на занимање,
пожељно радно искуство. Кандидати треба да се јаве на број телефона:
011/2637-820, од 10 до 15 часова.

ОПШТА БОЛНИЦА
„СВЕТИ ЛУКА“

11300 Смедерево, Кнез Михаилова 51
тел. 026/672-522, лок. 725

Медицинска сестра - техничар

на одређено време до повратка запослене са
боловања
УСЛОВИ: средња стручна спрема - општи смер, положен стручни испит.
Као доказе о испуњености услова кандидати су дужни да доставе: пријаву
на конкурс са кратком биографијом, бројем телефона и адресом, оверену фотокопију дипломе о завршеном IV степену стручне спреме, лиценцу
или решење о упису у комору. Уколико кандидат поседује радно искуство
потребно је доставити радне карактеристике од претходног послодавца.

Радиолошки техничар

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

ОПШТА БОЛНИЦА ЛЕСКОВАЦ
16000 Лесковац, Рада Кончара 9
тел. 016/252-500

Радиолошки техничар

у Служби за интерну медицину са
дерматовенерологијом, Одељење за кардиологију,
Одсек за инвазивну кардиолошку дијагностику
УСЛОВИ: завршена висока или виша медицинска школа радиолошког смера, положен стручни испит.

Медицинска сестра - техничар

у Служби за интерну медицину са
дерматовенерологијом, Одељење за кардиологију
УСЛОВИ: завршена висока или виша медицинска школа општег смера,
положен стручни испит, радно искуство у стационирању од најмање 1
године
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Медицинска сестра - техничар

у Служби за нефрологију са Центром за дијализу
УСЛОВИ: завршена средња медицинска школа општег смера, положен
стручни испит, искуство у раду на пословима дијализе од најмање 3 месеца.

Акушерска сестра

у Служби за гинекологију и акушерство
УСЛОВИ: завршена средња медицинска школа гинеколошко-акушерског
смера, положен стручни испит, искуство у раду у порођајним салама од
најмање 1 године.
ОСТАЛО: Као доказе о испуњености услова за пријем у радни однос, кандидати су дужни да доставе: потписану пријаву на оглас са кратком биографијом, контакт телефоном и адресом становања, оверену фотокопију
дипломе - уверења о завршеној школи, оверену фотокопију уверења о
положеном стручном испиту, уверење Националне службе за запошљавање да се налазе на евиденцији незапослених лица са дужином чекања
(за незапослена лица) или потврду послодавца да су у радном односу, и то
на одређено време или неодређено време (за лица у радном односу), доказ
о искуству у раду (за послове за које је то неопходно). Рок за подношење
пријава на оглас је 8 дана од дана објављивања у публикацији „Послови“.
Пријаве са доказима о испуњености услова достављају се поштом на адресу: Општа болница Лесковац, Рада Кончара 9 или се непосредно предају у
Одељењу за правне послове Опште болнице Лесковац (сутерен болнице),
са назнаком: „За оглас за пријем у радни однос“. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће бити разматране.

ДОМ ЗДРАВЉА МИОНИЦА
14253 Мионица, Кнеза Грбовића
тел. 014/3421-176

Директор

на мандатни период од четири године
УСЛОВИ: Кандидат за директора поред општих услова прописаних Законом
о раду мора да испуњава и следеће услов: VII степен стрчне спреме: доктор медицине, доктор стоматологије, доктор медицине специјалиста, доктор стоматологије специјалиста, диоломирани економиста или дипломирани правник са завршеном едукацијом из области здравственог менаџмента
на високошколској установи која има одобрење надлежног министарства
Републике Србије и најмање пет година искуства у области здравствене
заштите; да нема законских сметњи за његово именовање, односно да
није осуђиван за дела која га чине недостојним за обављање послова
директора; да има најмање три године рада на руководећим пословима
у здравственој установи. Уз пријаву доставити: уверење о држављанству
Републике Србије (оригинал или оверена фотокопија); диплому о стеченом образовању (оверена фотокопија); доказ о радном искуству (потврда
послодавца о радном стажу у области здравствене заштите); уверење да
кандидат није осуђиван за кривично дело и да се против њега не води
кривични поступак (не старије од шест месеци); оверену фотокопију личне карте; кратку биографију. Кандидат кога Управни одбор предложи за
директора обавезан је да пре одлучивања оснивача о именовању достави
изјаву из члана 130 став 6 Закона о здравственој заштити. Пријаве слати
на горенаведену адресу, са назнаком: „Пријава на конкурс за избор директора“ или лично у кадровској јединици Дома здравља Мионица, од 7 до 15
часова, у року од 15 дана од дана објављивања конкурса. Одлуку о избору
кандидата Управни одбор ће донети у року од 30 дана од дана истека рока
за подношење пријава. На основу предлога Управног одбора оснивач ће у
року од 15 дана од дана достављања предлога да именује директора.

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

Доктор медицине

у Одељењу за образовну и научно-истраживачку
делатност Службе за дијагностику и заједничке
медицинске послове, са пробним радом од 3 месеца
2 извршиоца
Опис послова: под надзором начелника Одељења, шефа Одсека и осталих
специјалиста Одељења обавља све послове везане за медицинску обраду
поверених болесника (пријем, клинички преглед), све послове везане за
одређене терапијске захтеве, прати рад на Одељењу кроз визите, а поред
тога има и одређене болеснике које обрађује уз помоћ старијих лекара,
учествује у обезбеђењу перманентне службе, обавља и друге послове из
свог делокруга рада по налогу непосредног руководиоца, за свој рад одговоран је непосредном руководиоцу.
УСЛОВИ: Кандидати морају да испуњавају опште услове прописане законом, као и следеће посебне услове: да поседују високу стручну спрему,
VII/1 степен - завршен медицински факултет, положен стручни испит за
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звање доктора медицине, лиценца за рад. Уз пријаву се подносе, у оригиналу или овереној копији, следећа документа: диплома о завршеном
медицинском факултету, уверење о положеном стручном испиту, дозвола
за рад - лиценца издата од надлежне коморе или решење о упису у именик
коморе, уверење да се против кандидата не води кривични поступак (уверење суда, не старије од 6 месеци), уверење да кандидат није осуђиван (из
полицијске управе, не старије од 6 месеци), уверење о држављанству РС,
извод из матичне књиге рођених, доказ о радном искуству, уколико га кандидат поседује (оверена копија радне књижице, уговора о раду, потврда
послодавца), кратка биографија (Curriculum Vitae, CV), са адресом, контакт
телефоном, интернет адресом. Рок за подношење пријаве је 8 дана од дана
објављивања огласа у публикацији „Послови“. Кандидати који испуњавају
услове из огласа могу бити позвани на разговор ради пружања додатних
података који могу бити важни за одлуку о пријему (претходно искуство у
раду, просечна оцена у току школовања, додатно образовање или оспособљености, дужина трајања школовања). Приликом заснивања радног
односа кандидат је дужан да достави лекарско уверење о здравственој
способности за послове које ће обављати. Пријаве се предају у затвореној
коверти, лично или поштом, на адресу Института, са назнаком: „Пријава
на оглас за пријем у радни однос доктора медицине“. Неблаговремене и
непотпуне пријаве неће се разматрати.

Грађевинарство и индустрија
ДОО „ФЕМАН“

35000 Јагодина, Вихорска 1

Водоинсталатер

на одређено или неодређено време
Опис посла: рад на инсталацији водених и канализационих система; рад
на инсталацији, модернизацији, сервису и поправци санитарних објекта;
инсталирање цевовода, опреме и купатила, инсталирање цеви и опреме
грејних система.
УСЛОВИ: минимум средња стручна спрема, III или IV степен (ПК или НК),
тражимо одговорну и вредну особу, пожељно са искуством и спремну за
рад на терену.

Варилац

на одређено или неодређено време
3 извршиоца
Опис посла: послови заваривања позиција за производни процес; израда грађевинске и индустријске браварије; аутогено заваривање МИГ, WG,
ТИГ; поступак заваривања, гасно сечење материјала, сечење и савијање
ХВ и ТВ лима.
УСЛОВИ: минимум средња стручна спрема, III или IV степен (ПК или НК),
тражимо одговорну и вредну особу, пожељно са искуством и спремну за
рад на терену.

Машинбравар

на одређено или неодређено време
2 извршиоца
Опис посла: рад на поправци и одржавању машина; потребно је познавање
механике, хидраулике и пнеуматике.
УСЛОВИ: минимум средња стручна спрема III или IV степен (ПК или НК),
тражимо одговорну и вредну особу, пожељно са искуством и спремну за
рад на терену.

Лимар

на одређено или неодређено време
Опис посла: израда делова и позиција од лима; рад на ручним и погонским
машинама за сечење и обликовање лима за производни процес; заваривање позиција од лима дебљине до 4 мм; израда помоћних алата и уређаја
потребних за процес производње, завршна обрада, брушење и обарање
оштрих ивица.
УСЛОВИ: минимум средња стручна спрема, III или IV степен (ПК или НК),
тражимо одговорну и вредну особу, пожељно са искуством и спремну за
рад на терену.

Хидрауличар лимар

на одређено или неодређено време
Опис посла: сервисирање машина; ремонт машина и опреме, хидрауличних
исталација; замена заптивака, гумица, вентила и сличних елемената; контрола рада хидрауличних система, пумпи и сл.
УСЛОВИ: минимум средња стручна спрема, III или IV степен (ПК или НК),
тражимо одговорну и вредну особу, пожељно са искуством и спремну за
рад на терену.
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Грађевинарство и индустрија
ОСТАЛО: Кандидати могу доставити своје пријаве лично или поштом, на
адресу: Феман доо, Вихорска 1, 35000 Јагодина, или електонским путем
и-мејл адресу: kadrovska@feman.co.rs. За све додатне информације тел:
035/230-000, контакт особа: Бојана Јовановић. Рок за подношење пријаве
је 15 дана од дана објављивања огласа.

ДОО „ФЕМАН“

35000 Јагодина, Вихорска 1

Шеф маркетинга

Туристичко-конгресно-рекреативног центра
Хотела „Еуро гај“ Равни Гај, Кнић, на одређено или
неодређено време
УСЛОВИ: виша или висока стручна спрема туристичко-угоститељског смера, искуство у руковођењу и маркетингу у хотелијерству, обавезно познавање рада на рачунару и енглеског језика, неопходна возачка дозвола Б
категорије, могућност велике зараде + бонус. Кандидати могу доставити
своје пријаве лично или поштом, на адресу: Хотел „Еуро гај“, Љубић бб,
34240 Кнић или „Феман“ доо, Вихорска 1, 35000 Јагодина, а може и електонским путем, на и-мејл адресу: kadrovska@feman.co.rs. За све додатне
информације тел. 035/230-000, контакт особа: Бојана Јовановић. Рок за
подношење пријаве је 15 дана од дана објављивања огласа.

Главни и одговорни књиговођа

„Фемана“ доо Јагодина, на одређено или неодређено
време
УСЛОВИ: виша или висока стручна спрема, економски факултет - смер
рачуноводство, обавезно познавање рада на рачунару, пожељно искуство
најмање три године у вођењу књига у производним фирмама, пожељна Б
категорија, обезбеђен стан уколико кандидат није из Јагодине.

Шеф за руковођење погона браварије

„Фемана“ доо Јагодина, на одређено или неодређено
време
УСЛОВИ: средња, виша или висока стручна спрема, познавање свих браварско-лимарских послова, рад на рачунару, обавезно искуство на сличним
пословима 3 године.

Шеф производње

„Фемана“ доо Јагодина, на одређено или неодређено
време
УСЛОВИ: VI или VII степен стручне спреме, машински инжењер, рад на
рачунару и поседовање возачке дозволе Б категорије, учествовање у планирању производње и изради понуда за нове послове, организација и координација свих сектора производње, обезбеђена висока зарада и стан, уколико кандидат није из Јагодине.

Шеф алатнице

„Фемана“ доо Јагодина, на одређено или неодређено
време
УСЛОВИ: минимум средња стручна спрема, радно искуство 3 године, надзор
и унапређење процеса рада, учествовање у изради алата и свих потребних
делова, лансира радне налоге, а по завршеној серији затвара реализоване
радне налоге, дефинише рокове израде алата и прави дијаграме.
ОСТАЛО: Кандидати могу доставити своје пријаве лично или поштом:
„Феман“ доо, Вихорска 1, 35000 Јагодина или електронским путем на и-мејл
адресу: kadrovska@feman.co.rs. За додатне информације тел: 035/230-000,
контакт особа: Бојана Јовановић. Рок за подношење пријаве је 15 дана од
дана објављивања огласа.

ПРЕДУЗЕЋЕ „БАЛКАН“

18000 Ниш, Хајдук Вељкова 35а

Инжењер за безбедност и здравље на раду
на одређено време

УСЛОВИ: VII степен стручне спреме: дипломирани инжењер безбедности
и заштите на раду; MS Office, AUTOCAD; најмање 3 године радног искуства
на пословима БЗР; уверење о положеном стручном испиту о практичној
оспособљености за обављање послова за безбедност и здравље на раду;
уверење о положеном стручном испиту из области заштите од пожара. Контакт с послодавцем: лично, на горенаведену адресу, радним данима од 10
до 15 часова, телефоном: 018/523-617 или мејлом: balkanni@sbb.rs. Рок за
пријаву: 26.02.2016. године.

Дипломирани машински инжењер
на одређено време
2 извршиоца

УСЛОВИ: VII степен стручне спреме, завршен машински факултет, смер
термотехника, термодинамика; најмање 5 година радног искуства; пожељно поседовање лиценце 430; MS Office, AUTOCAD; возачка дозвола Б категорије.

Бравар монтер

за рад у Нишу и у Обреновцу, на одређено време
20 извршилаца
УСЛОВИ: III степен стручне спреме, бравар монтер; најмање 3 године радног искуства на пословима бравара на термоенергетским постројењима;
здравствена способност за рад на висини; возачка дозвола Б категорије.

Електрозаваривач

за рад у Нишу и у Обреновцу, на одређено време
15 извршилаца
УСЛОВИ: III степен стручне спреме, електрозаваривач; најмање 5 година
радног искуства на пословима заваривача; возачка дозвола Б категорије.

Аутогени заваривач

за рад у Нишу и Обреновцу, на одређено време
3 извршиоца
УСЛОВИ: III степен стручне спреме, заваривач; најмање 3 године радног
искуства; поседовање важећег атеста за завариваче; возачка дозвола Б
категорије.

Заваривач CO2

за рад у Нишу и у Обреновцу, на одређено време
5 извршилаца
УСЛОВИ: III степен стручне спреме, заваривач; најмање 5 година радног
искуства на пословима заваривања; возачка дозвола Б категорије.

Руковалац аутодизалицом

за рад у Нишу и Обреновцу, на одређено време
2 извршиоца
УСЛОВИ: III степен стручне спреме, руковалац аутодизалицом; најмање 5
година радног искуства.

Возач виљушкара

за рад у Нишу и Обреновцу, на одређено време
2 извршиоца
УСЛОВИ: III степен стручне спреме, возач виљушкара; најмање 5 година
радног искуства.
ОСТАЛО: Контакт са послодавцем: лично, на горенаведену адресу, сваког
радног дана од 11 до 15 часова. Рок за пријаву: 26.02.2016. године.
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ДОО „ГП ОМЕГА“

21000 Нови Сад, Руменачки пут 53б
тел. 021/469-198
e-mail: gpomega@neobee.net

Зидар

на одређено време од 6 месеци
2 извршиоца
УСЛОВИ: III, IV степен стручне спреме у занимању зидар.

Возач камиона

на одређено време од 6 месеци
УСЛОВИ: III, IV степен стручне спреме у занимању возач теретњака, возачка дозвола Ц и Е категорије, пробни рад 1 месец.

Тесар

на одређено време од 6 месеци
УСЛОВИ: III, IV степен стручне спреме у занимању тесар, пробни рад 1
месец.
ОСТАЛО: Пријаве слати мејлом на горенаведену адресу, јављање кандидата на контакт тел. 021/469-198. Конкурс за зидара и тесара је отворен до
18.02.2016. године, а за тесара до 09.03.2016. године.

INCARNATO DOO

11000 Београд - Стари град, Краља Петра 58
e-mail: incarnatopancevo@gmail.com

Машински инжењер

на одређено време, место рада: Панчево
УСЛОВИ: VI/1 степен, машински инжењер, радно искуство 3 месеца; возачка дозвола А категорије, возачка дозвола Б категорије, обука за MS Excel,
обука за AUTOCAD (све верзије и сви нивои), енглески језик - средњи ниво.

НАРОДНА БИБЛИОТЕКА
МАЈДАНПЕК

19250 Мајданпек, 28. марта 21

Директор

на период од 4 године
УСЛОВИ: држављанство РС, општа здравствена способност, висока стручна
спрема - VII степен стручне спреме (завршен филолошки или филозофски факултет), најмање три године радног искуства у култури, поседовање
организаторских способности, да кандидат није правоснажном пресудом
осуђиван за кривично дело које га чини недостојним за обављање дужности директора библиотеке и да против њега није покренут кривични поступак за дело које га чини недостојним за обављање дужности директора
библиотеке. Уз пријаву на конкурс кандидат је дужан да приложи оригинал
или оверену фотокопију: уверења о држављанству (не старије од 6 месеци); уверења о општој здравственој способности; извода из матичне књиге
рођених (не старије од 6 месеци ако је издато на старом обрасцу); уверења
или дипломе о завршеном филолошком или филозофском факултету, стеченој високој стручној спреми - VII степен; уверења о радном искуству у
култури (које издаје установа културе у којој је стечено то искуство); уверења надлежног основног и вишег суда, као и уверења надлежног основног
и вишег јавног тужилаштва да против кандидата није покренут кривични
поступак; програм рада и развоја Народне библиотеке Мајданпек. Уверење
о неосуђиваности кандидата прибавиће по службеној дужности Управни
одбор библиотеке, који ће утврдити и поседовање организаторских способности пријављених кандидата. Управни одбор библиотеке, у року од 30
дана од истека рока за подношење пријава на конкурс, извршиће избор
пријављених кандидата и предлог за именовање кандидата доставиће
Скупштини општине Мајданпек. Рок за подношење пријава на конкурс је
15 дана од дана објављивања у публикацији „Послови“. Пријаву на конкурс кандидат подноси Народној библиотеци Мајданпек непосредно или
препорученом поштом на адресу библиотеке. Неблаговремене и непотпуне
пријаве биће одбачене.

INCARNATO DOO

ЈАВНА УСТАНОВА
КУЛТУРНИ ЦЕНТАР
„ВЛАСТИМИР ПАВЛОВИЋ ЦАРЕВАЦ“

Машински техничар

мандат траје 4 године

11000 Београд - Стари град, Краља Петра 58
e-mail: incarnatopancevo@gmail.com

на одређено време, место рада: Панчево
УСЛОВИ: IV степен, машински техничар - конструктор, радно искуство 5
месеци. енглески језик - почетни ниво, теренски рад, пробни рад 1 месец.

Саобраћај и везе
„ЕЛИТШПЕД“ ДОО

24000 Суботица, Аге Мамужића 5
тел. 024/686-725

Возач комбија
УСЛОВИ: возачка дозвола Б категорије.

Радник на машини
5 извршилаца

Радник на траци
5 извршилаца

ОСТАЛО: било који степен стучне спреме у било ком занимању, без обзира
на радно искуство. Рад у сменама. Јављање кандидата на горенаведи број
телефона. Оглас остаје отворен до 02.03.2016. године.

Национална служба
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12220 Велико Градиште, Кнеза Лазара 28
тел. 012/661-179

Директор

Опис посла: организује и руководи радом установе; доноси акт о организацији и систематизацији послова и друга општа акта у складу са законом
и статутом установе; извршава одлуке управног одбора установе; заступа установу; стара се о законитости рада установе; одговоран је за спровођење програма рада установе; одговоран је за материјално-финансијско
пословање установе; врши друге послове утврђене законом и статутом
установе.
УСЛОВИ: да је учесник конкурса пунолетан, пословно способан држављанин Републике Србије; да има високо образовање; да није осуђиван за кривично дело против привреде, правног саобраћаја и службене дужности;
да уз пријаву на конкурс поднесе програм рада и развоја установе. Рок за
подношење пријава је 15 дана од дана објављивања. Пријава на конкурс
треба да 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 (страни језик, рад на
рачунару итд.). Уз пријаву на конкурс прилажу се: уверење о држављанству; диплома о стручној спреми; доказ да лице није осуђивано, програм
развоја и повећања добити установе. Сви докази прилажу се у оригиналу
или у фотокопији која је оверена у општини или у суду.
ОСТАЛО: Пријаве се подносе препорученом пошиљком, на адресу: Јавна
установа Културни центар „Властимир Павловић Царевац“, Кнеза Лазара
28, 12220 Велико Градиште, са назнаком: „Пријава на јавни конкурс за
именовање директора - не отварај“. Пријаве се могу поднети и лично, у
просторијама установе, сваког радног дана од 08.00 до 13.00 часова. Лице
задужено за давање обавештења о конкурсу: Виолета Перић, број телефона: 012/661-179. Напомене: Пријаве уз које нису приложени сви тражени
докази, у оригиналу или фотокопији овереној у општини или у суду, као и
непотпуне, неразумљиве и неблаговремене пријаве, биће одбачене.
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НАРОДНИ МУЗЕЈ КРАГУЈЕВАЦ
34000 Крагујевац, Вука Караџића 1
тел. 034/331-782

Директор

на период од 4 године (осим у случају именовања
кандидата који је већ запослен на неодређено време
у Народном музеју у Крагујевцу)
УСЛОВИ: На конкурс се могу јавити кандидати који испуњавају следеће
услове: ВСС (одговарајуће високо образовање на студијима другог степена
- дипломске академске студије - мастер, специјалистичке струковне студије
или специјалистичке академске студије или високо образовање на основним студијима у трајању од 4 године) - филозофски факултет или други
факултет друштвеног смера; најмање 3 године искуства у струци; да се
против њих не води истрага и да није подигнута оптужница за кривична дела која се гоне по службеној дужности; да су држављани Републике
Србије и да имају општу здравствену способност. Директор се именује на
период од 4 године, од стране Скупштине града Крагујевца, а на предлог
Управног одбора. Уговор о раду се закључује на одређено време, осим у
случају именовања кандидата који је већ запослен на неодређено време
у Народном музеју у Крагујевцу. Приликом избора кандидата за директора Музеја Управни одбор ће посебно ценити следеће услове: познавање
пословања музејских установа и поседовање организацијских способности.
ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс подносилац доставља следећу документацију: предлог програма рада и развоја Музеја на период од 4 године; биографију која садржи елементе који доказују стручност са кратким прегледом остварених резултата; оверену копију дипломе или уверења о стеченој
стручној спреми; оверену копију радне књижице; доказ о радном искуству
од 3 године у струци (потврда, решење и сл. из којих се може утврдити на
којим пословима и са којом стручном спремом је стечено радно искуство);
уверење надлежног органа да се против кандидата не води истрага и да
није подигнута оптужница за кривична дела која се гоне по службеној дужности (не старије од 6 месеци); уверење о држављанству; извод из матичне
књиге рођених; оверену копију личне карте; доказ о општој здравственој
способности (лекарско уверење). Неблаговремене и непотпуне пријаве се
неће разматрати. Пријаве на конкурс се шаљу до 24.02.2016. године, на
адресу: Народни музеј Крагујевац, Вука Караџића 1, 34000 Крагујевац, са
назнаком: „За конкурс“. Лице задужено за давање информација о конкурсу:
Славица Божовић, тел. 034/331-782.

БИБЛИОТЕКА „ЕРЖЕБЕТ ЈУХАС“
24300 Бачка Топола, Главна 16

Администратор библиотечке рачунарске
мреже
на одређено време до повратка запослене са
породиљског одсуства

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.

Б Е О Г РА Д
ОШ „ВОЖД КАРАЂОРЂЕ“
11276 Јаково, Бољевачка 2
тел. 011/8416-439, 8416-714

Спремачица

на одређено време ради замене одсутне запослене
преко 60 дана

УСЛОВИ: VI или VII степен стручне спреме, информатичар, општа здравствена способност, да кандидат није осуђиван правноснажном пресудом за
кривично дело за које је изречена безусловна казна затвора у трајању од
најмање шест месеци или да није правноснажном пресудом осуђен за кривично дело против достојанства личности и морала и да има држављанство
РС; 1 година радног искуства. Уз пријаву кандидат треба да достави: уверење о стеченом образовању - оригинал или оверену фотокопију дипломе, извод из матичне књиге рођених, уверење о држављанству, потврду
да није осуђиван. Пријаве се могу доставити лично или путем поште, на
горенаведену адресу. Рок за пријављивање на конкурс је 8 дана од дана
објављивања огласа. Непотпуне и неблаговремене пријаве се неће разматрати.

УСЛОВИ: I степен стручне спреме, завршена основна школа. У радни однос
може да буде примљено лице под условима прописаним законом: да има
основно образовање; држављанство Републике Србије; лекарско уверење;
да није осуђивано правоснажном пресудом за кривична дела утврђена у
чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања и васпитања
(прибавља установа). Потпуном пријавом сматра се пријава која садржи:
диплому о стеченом основном образовању - оверена копија; уверење о
дражвљанству - оверена копија. Одлуку о избору кандидата директор ће
донети у року од 30 дана од дана истека рока за подношење пријава на
оглас. Пријаве слати поштом на адресу школе. Рок за пријављивање на
оглас је 8 дана од дана објављивања. Неблаговремене и непотпуне пријаве
неће се узети у разматрање.

НАРОДНА БИБЛИОТЕКА
„ЈОВАН ПОПОВИЋ“

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
ГРАЂЕВИНСКИ ФАКУЛТЕТ

23300 Кикинда, Краља Петра I бр. 39

Директор

на период од 4 године
УСЛОВИ: Кандидат треба да поред законом прописаних општих услова
испуњава и следеће услове: да има VII степен стручне спреме; филолошки,
филозофски или други факултет друштвено-хуманистичке области; да има
5 година радног искуства. Кандидат је дужан да уз пријаву достави следећу
документацију: програм рада и развоја установе, извод из матичне књиге
рођених (оригинал или оверену фотокопију), уверење о држављанству РС
(оригинал или оверена фотокопија), оверену фотокопију дипломе о стеченом образовању, радну биографију са подацима о занимању и стеченом
образовању, радном стажу и пословима које је вршио, потврду или извод
из казнене евиденције надлежног суда или полицијске управе, према месту
пребивалишта. Рок за пријаву на конкурс је 15 дана од дана објављивања у
публикацији „Послови“. Пријаве се достављају на горенаведену адресу, са
назнаком „За конкурс“. Неблаговремене, нерзумљиве или непотпуне пријаве неће бити разматране.

Бесплатна публикација о запошљавању

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

Асистент - студент докторских студија за
уже научне области Премер и уређење
земљишне територије и Земљишни
информациони системи
на одређено време од три године

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме из уже научне области за коју се
бира (студент докторских студија), у складу са чл. 72 став 1 Закона о високом образовању („Сл. гласник РС“, 76/05, 97/08, 44/10, 100/07, 93/12, 89/13
и 99/14). Кандидати поред општих услова треба да испуњавају и услове
предвиђене одредбама Закона о високом образовању и Статута Грађевинског факултета Универзитета у Београду. Уз пријаву доставити биографију са подацима о досадашњем раду и оверен препис дипломе. Рок
за пријављивање је 15 дана од дана објављивања конкурса. Непотпуне и
неблаговремено достављене пријаве неће се узимати у разматрање.
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УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
БИОЛОШКИ ФАКУЛТЕТ

11000 Београд, Студентски трг 16
тел. 011/2636-163

Доцент за ужу научну област Морфологија,
систематика и филогенија животиња
на Катедри за морфологију, систематику и
филогенију животиња, у Институту за зоологију, на
одређено време од 5 година

Доцент за ужу научну област Биологија
развића животиња
на Катедри за динамику развића животиња, у
Институту за зоологију, на одређено време од 5
година

УСЛОВИ: научни степен доктора наука из научне области за коју се бира,
непостојање сметње из члана 62 став 4 Закона о високом образовању и
остали услови утврђени чланом 64 Закона о високом образовању. Пријаву
са биографијом, овереним преписом дипломе и списком и сепаратима научних и стручних радова доставити архиви Факултета, на наведену адресу, у
року од 15 дана од дана објављивања конкурса.

ОСНОВНА ШКОЛА
„ИВАН ГОРАН КОВАЧИЋ“

11000 Београд, Војводе Бране 18/а
тел. 011/3087-264

Педагог

на одређено време преко 60 дана, ради замене
одсутне запослене, са 50% радног времена
УСЛОВИ: одговарајуће образовање у складу са чл. 8 Закона о основама
система образовања и васпитања, Правилником о врсти стручне спреме
наставника и стручних сарадника у основној школи; психичка, физичка и
здравствена способност; да лице није правоснажном пресудом осуђивано
за кривично дело за које је изречена безусловна казна затвора у трајању
од најмање 3 месеца, нити се против њега води кривични поступак; да има
држављанство Републике Србије; да зна језик на коме се остварује образовно-васпитни рад.

УНИВЕРЗИТЕТ „УНИОН - НИКОЛА ТЕСЛА“
ФАКУЛТЕТ ЗА ПОСЛОВНЕ СТУДИЈЕ И ПРАВО
11070 Нови Београд, Старо сајмиште 29
тел. 011/3131-246

Наставник за ужу научну област
Јавноправна и теоријскоправна
Наставник за ужу научну област
Привредноправна
УСЛОВИ: Услови су предвиђени чл. 64 и чл. 65 Закона о високом образовању и општим актима Факултета. Радни однос за ванредног професора и
доцента заснива се на одређено време до 5 година, а за редовног професора на неодређено време са могућношћу реизбора. Уз пријаву приложити:
диплому о завршеним основним, магистарским (мастер) и докторским студијама (оверена фотокопија, одлуку о последњем избору у звање, уколико
је кандидат изабран у одређено звање), биографију са списком објављених
радова, уверење о држављанству, извод из матичне књиге рођених, фотокопију личне карте, уверење да се против кандидата не води кривични
поступак. Пријаве са траженом документацијом доставити лично или путем
поште, на наведену адресу, са назнаком „За конкурсну комисију“.

УНИВЕРЗИТЕТ „УНИОН - НИКОЛА ТЕСЛА“
ФАКУЛТЕТ ЗА СТРАТЕШКИ И ОПЕРАТИВНИ
МЕНАЏМЕНТ
11070 Нови Београд, Старо сајмиште 29
тел. 011/3131-246, 063/663-034

Наставник за ужу научну област
Општеобразовна
УСЛОВИ: Услови су предвиђени чл. 64 и чл. 65 Закона о високом образовању и општим актима Факултета. Радни однос за ванредног професора и
доцента заснива се на одређено време до 5 година, а за редовног профе-
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сора на неодређено време са могућношћу реизбора. Уз пријаву приложити
диплому о завршеним основним, магистарским (мастер) и докторским студијама (оверена фотокопија, одлуку о последњем избору у звање, уколико
је кандидат изабран у одређено звање), биографију са списком објављених
радова, уверење о држављанству, извод из матичне књиге рођених, фотокопију личне карте, уверење да се против кандидата не води кривични
поступак. Пријаве са траженом документацијом доставити лично или путем
поште на наведену адресу, са назнаком „За конкурсну комисију“.

УНИВЕРЗИТЕТ УМЕТНОСТИ У БЕОГРАДУ
ФАКУЛТЕТ ПРИМЕЊЕНИХ УМЕТНОСТИ

Наставник у звање ванредног професора за
ужу уметничку област Цртање и сликање,
предмети Цртање А, Б и В и
Сликање А, Б и В
на период од пет година

Право учешћа на конкурсу 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 једном CD-у (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 нису осуђени 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 конкуришу, 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. 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, Краља Петра 4, у термину од 10 до 13 часова. Непотпуне и неблаговремене пријаве се неће разматрати. За додатне
информације тел. 011/328-1251.

ПОНИШТЕЊЕ ОГЛАСА
ШКОЛА ЗА ОСНОВНО ОБРАЗОВАЊЕ ОДРАСЛИХ
„БРАЋА СТАМЕНКОВИЋ“
11000 Београд, Митрополита Петра 5
тел. 011/2763-040

Техничком грешком у публикацији „Послови“ број 659 од
03.02.2016. године објављен је оглас који је школа доставила и
„Послови“ објавили у броју 658. Овим путем оглас поништавамо у
целости и извињавамо се оглашивачу и кандидатима на насталом
пропусту.

ИСПРАВКА ОГЛАСА
УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
ФАРМАЦЕУТСКИ ФАКУЛТЕТ
11000 Београд, Војводе Степе 450
тел. 011/3974-349

Оглас објављен 03.02.2016. године у публикацији „Послови“
исправља се у називу радног места и исправно треба да гласи:
доцент за ужу научну област Фармакогнозија, на одређено време
од 5 година. Остали део конкурса остаје непромењен.

Национална служба
за запошљавање
Национална служба за запошљавање • www.nsz.gov.rs
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ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА
„11. АПРИЛ“

11070 Нови Београд, Народних хероја 12а
тел. 011/2603-042

Шеф рачуноводства
УСЛОВИ: основне академске студије (240 ЕСПБ), специјалистичке струковне
студије (240 ЕСПБ), VII степен стручне спреме, дипломирани економиста, радно искуство 5 година или основне академске студије (180 ЕСПБ),
основне струковне студије (180 ЕСПБ), VI степен стручне спреме, економиста, радно искуство 10 година. Поред општих услова за заснивање радног
односа предвиђених чл. 24 Закона о раду, кандидати треба да испуњавају и
услове прописане чл. 120 ст. 1 тачке 1, 2, 3, 4, 5 Закона о основама система
образовања и васпитања. Уз пријаву доставити: доказ о стручној спреми,
уверење о држављанству и потврду о радном искуству (фотокопије морају
бити оверене и не старије од 6 месеци). Доказ да кандидати нису осуђивани правоснажном пресудом за кривична дела утврђена у чл. 120 ст. 1
тачка 3 Закона о основама система образовања и васпитања, прибавља
установа од надлежног органа. Изабрани кандидат пре заснивања радног
односа дужан је да достави лекарско уверење. Писане пријаве доставити
искључиво путем поште на наведену адресу, са назнаком радног места за
које се кандидат пријављује.

ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА
„11. АПРИЛ“

11070 Нови Београд, Народних хероја 12а
тел. 011/2603-042

Возач
УСЛОВИ: IV или III степен стручне спреме, средња школа или КВ возач,
радно искуство 1 година, возачка дозвола Б или Ц категорије. Поред општих
услова за заснивање радног односа предвиђених чл. 24 Закона о раду кандидати, треба да испуњавају и услове прописане чл. 120 ст. 1 тачке 1, 2, 3,
4, 5 Закона о основама система образовања и васпитања. Уз пријаву доставити: доказ о стручној спреми, уверење о држављанству, копију возачке
дозволе и потврду о радном искуству (фотокопије морају бити оверене и
не старије од 6 месеци). Доказ да кандидати нису осуђивани правоснажном
пресудом за кривична дела утврђена у чл. 120 ст. 1 тачка 3 Закона о основама система образовања и васпитања, прибавља установа од надлежног
органа. Изабрани кандидат пре заснивања радног односа дужан је да достави лекарско уверење и санитарну књижицу. Писане пријаве доставити
искључиво путем поште на наведену адресу, са назнаком радног места за
које се кандидат пријављује.

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
ТЕХНОЛОШКО-МЕТАЛУРШКИ ФАКУЛТЕТ
Београд, Карнегијева 4

1. Доцент или ванредни професор за ужу
научну област Хемијско инжењерство
2. Доцент или ванредни професор за
ужу научну област Физичка хемија
макромолекула
3. Доцент за ужу научну област Енглески
језик
УСЛОВИ: Ад. 1. и 2. доктор техничких наука из области Хемија и хемијска
технологија. Ад. 3. доктор филолошких наука. 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 у писаној форми и у електронској верзији (опширна биографија са освртом на стручни рад, докази 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 објављивања конкурса.

УНИВЕРЗИТЕТ УМЕТНОСТИ У БЕОГРАДУ
ФАКУЛТЕТ ПРИМЕЊЕНИХ УМЕТНОСТИ
Београд, Краља Петра 4
тел. 011/3281-251
тел/факс: 011/2182-047

Библиотекар
УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме или завршене мастер академске студије филозофског факултета - историја уметности или завршен филолошки
факултет - библиотекарство и информатика, годину дана рада у библиотеци, положен библиотечки испит, знање једног страног језика, компјутерска обученост. Уз пријаву на оглас, са биографијом, кандидати су дужни
да доставе (фотокопије докумената): диплому којом се потврђује стручна
спрема, потврду издату од послодавца као доказ о радном искуству, уверење о положеном библиотечком испиту, доказ о знању страног језика,
доказ о компјутерској обучености. Пријаве слати на адресу: Факултет примењених уметности, Београд, Краља Петра 4, у року од 8 дана од дана
објављивања огласа у публикацији „Послови“. Неблаговремене и непотпуне пријаве, као и пријаве уз које нису приложени сви тражени докази, неће
се узети у разматрање.

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
ЕКОНОМСКИ ФАКУЛТЕТ
11000 Београд, Каменичка 6
тел. 011/3021-137

Ванредни професор за ужу научну област
Статистика и математика - истраживање
тржишта
на одређено време од 5 година

Доцент за ужу научну област Статистика
и математика - финансијска и актуарска
математика и тарифе у осигурању
на одређено време од 5 година

УСЛОВИ: научни назив доктора наука и способност за наставни рад. Поред
наведених услова кандидати треба да испуне и друге услове прописне
одредбама Закона о високом образовању, Статута Универзитета у Београду, Статута Факултета, Критеријума за стицање звања наставника на Универзитету у Београду и Критеријума за стицање звања наставника и сарадника на Економском фаултету у Београду. Пријаве на конкурс са доказима
о испуњености услова достављају се на наведену адресу Факултета, соба
139, у року од 15 дана од дана објављивања конкурса.

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
ШУМАРСКИ ФАКУЛТЕТ

11000 Београд, Кнеза Вишеслава 1
тел. 011/3053-921

Наставник (сва звања) за ужу научну
област Заштита шума и украсних биљака
на неодређено/одређено време од 5 година

УСЛОВИ: научни назив доктора наука из области шумарства, способност за
наставни рад, научни, односно стручни радови, Шумарски факултет, одсек
Шумарство.

Наставник (сва звања) за ужу научну
област Искоришћавање шума и ловство са
заштитом ловне фауне
на неодређено/одређено време од 5 година

Подршка
запошљавању
особа са
инвалидитетом

УСЛОВИ: научни назив доктора наука из области шумарства, способност за
наставни рад, научни односно стручни радови, Шумарски факултет, одсек
Шумарство.

Наставник (сва звања) за ужу уметничку
област Сликарство
на неодређено/одређено време од 5 година
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УСЛОВИ: научни назив магистра сликарства или примењених уметности,
способност за наставни рад, научни односно стручни радови, факултет
ликовних или примењених уметности, одсек сликарство.

Наставник - доцент за ужу научну
област Шумарска политика, економика
и организација шумарства и трговина
шумским производима
на одређено време од 5 година

УСЛОВИ: научни назив доктора биотехничких наука из области шумарства,
способност за наставни рад, научни односно стручни радови, Шумарски
факултет, одсек Шумарство.

Наставник доцент за ужу научну област
Пејзажна архитектура и хортикултура
на одређено време од 5 година

УСЛОВИ: научни назив доктора биотехничких наука из области пејзажне
архитектуре и хортикултуре, способност за наставни рад, научни односно
стручни радови, Шумарски факултет, одсек Пејзажна архитектура и хортикултура.

Асистент за ужу научну област
Семенарство, расадничарство и
пошумљавање
на одређено време од 3 године

УСЛОВИ: студент докторских студија који је претходне нивое студија завршио са укупном просечном оценом најмање 8 или мастер инжењер шумарства, односно магистратура из уже научне области са прихваћеном темом
докторске дисертације, Шумарски факултет, одсек Шумарство.

Асистент за ужу научну област Ерозија и
конзервација земљишта и вода
на одређено време од 3 године

праксе у установи, у складу са Европским системом преноса бодова. Неблаговремене и пријаве без доказа о испуњености свих услова конкурса као
и пријаве са не овереним документима неће се узимати у разматрање.
Подносе се оверене фотокопије и исте се не враћају кандидатима. Потребна документа доставити на адресу: Основна школа „Академик Миленко
Шушић“, Пионирска 5, Гуча, у року од 8 дана од дана објављивања огласа у
публикацији „Послови“. Непотпуне пријаве неће се разматрати.

ЈАГОДИНА
ВИСОКА МЕДИЦИНСКА ШКОЛА
СТРУКОВНИХ СТУДИЈА
35230 Ћуприја, Лоле Рибара 1/2

Наставник вештина за ужу научну област
Здравствена нега
на одређено време од 3 године

УСЛОВИ: VII степен стручне спреме, дефектолошки факултет, способност
за педагошки рад, радно искуство у високошколском образовању од најмање 5 година.

Професор струковних студија за ужу
научну област Здравствена нега, предмет
Здравствена нега у рехабилитацији
УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме, докторат из мултидисциплинарне
научне области - неуронауке, са претходно завршеним факултетом за специјалну едукацију и рехабилитацију и вишом медицинском школом, смер
виши физиотерапеут, радно искуство у високошколским установама од најмање 5 година.
ОСТАЛО: Општи и посебни услови предвиђени су Законом о високом образовању, Статутом школе, Правилником о систематизацији радних места.
Пријаве на конкус са биографијом и прилозима којима кандидат доказује
да испуњава услове конкурса подносе се у року од 8 дана од дана објављивања на горенаведену адресу. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће
се разматрати.

УСЛОВИ: студент докторских студија који је претходне нивое студија завршио са укупном просечном оценом најмање 8 или мастер инжењер односно
магистар из уже научне области са прихваћеном темом докторске дисертације, Шумарски факултет, одсек Еколошки инжењеринг у заштити земљишних и водних ресурса.

ОШ „ЂУРА ЈАКШИЋ“

Сарадник у настави за ужу научну област
Финална прерада дрвета

на период од четири године

на одређено време од 1 године

УСЛОВИ: студент мастер академских или специјалистичких студија који
је студије првог степена завршио са укупном просечном оценом најмање
8, Шумарски факултет, одсек Технологије, менаџмент и пројектовање
намештаја и производа од дрвета.
ОСТАЛО: Остали услови за избор наставника и сарадника утврђени су Законом о високом образовању, Статутом Универзитета у Београду и Статутом
и Правилником о систематизацији послова и радних задатака радника
Шумарског факултета. Пријаве са биографијом и доказима о испуњености
услова конкурса (оверене фотокопије диплома, извод из матичне књиге рођених, држављанство, списак научних и стручних радова, сепарати
радова), достављају се надлежној служби Шумарског факултета у Београду, Кнеза Вишеслава 1, у року од 8 дана од дана објављивања конкурса
у публикацији „Послови“ и на сајту Националне службе за запошљавање.

Ч АЧ А К
ОСНОВНА ШКОЛА
„АКАДЕМИК МИЛЕНКО ШУШИЋ“
Гуча, Пионирска 5

Професор математике

за 44% радног времена, на одређено време до
31.08.2016. године
УСЛОВИ: Поред општих услова, у установу 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,
35/15, 68/15) и Правилником о степену и врсти образовања наставника и
стручних сарадника у основној школи („Сл. гласник РС - Просветни гласник“, бр. 11/12, 15/13). Кандидати уз пријаву на конкурс подносе: оверену
фотокопију дипломе о стеченом образовању, оверену фотокопију уверења
о држављанству, оверену фотокопију извода из матичне књиге рођених,
потврду да кандидат има одговарајуће образовање из психолошких, педагошких и методичких дисциплина стечено на високошколској установи у
току студија или након дипломирања од најмање 30 бодова и шест бодова
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Директор

УСЛОВИ: На конкурс за избор директора школе може да се пријави кандидат који испуњава следеће услове: да је држављанин Републике Србије,
да поседује одговарајуће високо образовање стечено на студијама другог
степена (мастер академске студије, специјалистичке академске студије или
специјалистичке струковне студије, и то по пропису који уређује високо
образовање почев од 10. септембра 2005. године, односно високо образовање на основним студијама у трајању од најмање четири године, по пропису који је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. године), за
наставника, педагога или психолога, и то за рад у основној школи; да 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 општу здравствену способност, тј. да кандидат поседује психичку,
физичку и здравствену способност за рад са децом и ученицима, да има
положен испит тј. лиценцу, за наставника, односно стручног сарадника,
положен испит за директора установе, да има најмање пет година радног
искуства на пословима у области образовања и васпитања после стеченог одговарајућег образовања, да зна језик на коме се остварује образовно
васпитни рад; уверење о држављанству, извод из матичне књиге рођених,
оверен препис или оверена фотокопија дипломе о стеченом одговарајућем
образовању, уверење/потврда да се не води кривични и истражни поступак, извод из казнене евиденције МУП-а да кандидат није осуђиван (прибавља послодавац), лекарско уверење о поседовању опште здравствене
способности, тј. да кандидат поседује психичку, физичку и здравствену
способност за рад са децом и ученицима (услов се доказује пре закључења
уговора о раду), оверен препис или оверену фотокопију уверења о положеном стручном испиту, односно испиту за лиценцу, потврду о радном стажу
у области образовања и васпитања, радну биографију, оквирни план рада
за време мандата, доказ о знању језика на којем се изводи образовно-васпитни рад у школи (уколико одговарајуће образовање није стечено на том
језику). У разматрање ће бити узете и пријаве кандидата који не приложе
доказ да су положили испит за директора установе. Директор школе се
именује на период од четири године. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати (благовременом пријавом сматра се пријава која је
непосредно предата школи пре истека рока утврђеног у конкурсу или је пре
истека рока предата пошти у облику препоручене пошиљке, а потпуном се
сматра пријава која садржи све прилоге који се захтевају у конкурсу). Извод
из казнене евиденције прибавља установа. Пријаву са доказима о испуњености услова конкурса слати на горенаведену адресу, са назнаком „Конкурс
за директора школе“ или поднети лично секретару школе. Рок за подношење пријаве на конкурс је 15 дана од дана објављивања у публикацији
„Послови“ или на интернет страници Националне службе за запошљавање.
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Рок за доношење одлуке о избору кандидата: најкасније у року од 60 дана
од истека рока за подношење пријава на конкурс. Додатне информације о
конкурсу кандидати могу добити од секретара школе, на број телефона:
035/8631-022 или слањем поруке на и-мејл адресу школе: skolaplazane@ptt.
rs, у периоду од 08 до 12 часова, сваког радног дана.

ДЕЧИЈИ ВРТИЋ
„СНЕЖАНА - ХОФЕХЕРКЕ“

ОСНОВНА ШКОЛА
„СТЕВАН ЈАКОВЉЕВИЋ“

Спремачица - сервирка

35250 Параћин, Војводе Бојовића 13
тел. 035/561-753, 561-063

Наставник српског језика
на одређено време

УСЛОВИ: Поред општих услова кандидат мора да испуњава и посебне услове, и то: одговарајућа стручна спрема према Закону о основама система
образовања и васпитања и Правилнику о врсти стручне спреме наставника
и стручних сарадника у основној школи; 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 (доказ прибавља школа);
да има држављанство Републике Србије. Уз пријаву на конкурс потребно
је доставити: краћу биографију, извод из матичне књиге рођених, доказ
о стручној спреми (оверена копија дипломе) и уверење о држављанству,
потврду да кандидат није под истрагом. Проверу психофизичких способности кандидата за рад са децом и ученицима извршиће надлежна служба
за запошљавање.

ЕКОНОМСКО-ТРГОВИНСКА ШКОЛА
35250 Параћин, Драгољуба Јовановића 2
тел. 035/563-170

Наставник куварства

на одређено време ради замене одсутног запосленог
преко 60 дана
УСЛОВИ: струковни менаџер гастрономије. Уз пријаву на конкурс кандидати треба да приложе: оверену фотокопију дипломе о стеченој стручној
спреми, потврду (уверење) о образовању из психолошких, педагошких и
методичких дисциплина стеченом на високошколској установи, од најмање
30 бодова и 6 бодова праксе у установи; извод из матичне књиге рођених;
уверење о држављанству. Лекарско уверење се доставља пре закључења
уговора о раду. Документација не сме да буде старија од 6 месеци. Школа по службеној дужности прибавља уверење да кандидат није осуђиван
правоснажном пресудом за кривична дела утврђена у чл. 120 став 1 тачка
3 Закона о основама система образовања и васпитања. Са кандидатима
пријављеним на конкурс надлежна служба за запошљавање обавиће претходну проверу психофизичких способности.

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

Наставник за област медицинских наука,
доктор медицинских наука
УСЛОВИ: Звање професора струковних студија може да стекне лице
које има научни степен доктора наука у научној области за коју се бира,
објављене научне радове и показује способност за наставни рад. Поред
наведене стручне спреме кандидати треба да испуњавају и услове предвиђене Законом о високом образовању и актима школе: држављанство
Републике Србије; здравствену способност; да нису правноснажном пресудом осуђени за кривично дело у складу са чл. 62 став 4 Закона о високом
образовању. Кандидати уз пријаву треба да поднесу: биографију и стручну
биографију, оверене фотокопије диплома свих нивоа студија, списак научних и стручних и радова и саме радове које су у могућности да доставе или
на други начин да докажу да су радови објављени, доказ оцене о резултатима научног и истраживачког рада, оцену о ангажовању у развоју наставе
и развоју других делатности високошколске установе, оцену о резултатима педагошког рада, као и оцену резултата постигнутих у обезбеђивању
научно-наставног подмлатка, извод из матичне књиге рођених, доказ о
држављанству (не старији од 6 месеци), лекарско уверење о здравственој способности (доставља изабрани кандидат). Доказ у вези осуђиваности
кандидата прибавиће школа службеним путем. Рок за пријављивање кандидата је 15 дана, у затвореним ковертама, на горенаведену адресу, са
назнаком „За конкурс“.
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24400 Сента, Златне греде 7
тел. 024/815-571

на одређено време

УСЛОВИ: Кандидат треба да има завршену најмање основну школу (оверена фотокопија дипломе - сведочанства); лекарско уверење о психичкој,
физичкој и здравственој способности за рад са децом и ученицима; уверење да кандидат није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дела
утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања
и васпитања; уверење о држављанству РС; извод из матичне књиге рођених; познавање језика на којем се обавља васпитно-образовни рад. Рок за
пријаву на конкурс је 15 дана од дана објављивања.

ОШ „СТЕВАН СРЕМАЦ“
24400 Сента, Топартска 20
тел. 024/811-709

Директор

на мандатни период од 4 године
УСЛОВИ: Кандидат треба да има одговарајуће образовање (из члана 8 став
2 Закона о основама система образовања и васпитања), и то: да има високо
образовање стечено на студијама другог степена (мастер академске студије, специјалистичке академске студије или специјалистичке струковне
студије), по пропису који уређује високо образовање почев од 10. септембра 2005. године или на основним студијама у трајању од најмање четири
године, по пропису који је уређивао високо образовање до 10. септембра
2005. године, за наставника основне школе, педагога или психолога); да
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 језик
на коме се остварује образовно-васпитни рад. Поред наведених услова,
кандидат за директора школе треба да испуњава и услове за обављање
дужности директора школе: да има дозволу за рад - лиценцу за наставника основне школе, психолога или педагога, односно положен стручни
испит; завршену обуку и положен испит за директора установе и најмање
5 година рада у установи на пословима образовања и васпитања, након
стеченог одговарајућег образовања. Кандидат уз пријаву треба да достави:
оверен препис или оверену фотокопију дипломе о стеченом образовању,
оверен препис или оверену фотокопију уверења о дозволи за рад, односно
положеном стручном испиту - лиценци за наставника основне школе, психолога или педагога, уверење о држављанству Републике Србије (не старије од 6 месеци, оригинал или оверена фотокопија), потврду послодавца
о потребном радном искуству (потврда мора да садржи нарочито назив и
делатност послодавца, радно место на које је кандидат био распоређен и
време трајања рада на овим пословима образовања и васпитања), радну
биографију, оквирни план рада за време мандата, доказ о знању мађарског
језика (сведочанство средње школе, уверење или диплому више или високе школе, чиме доказује да се школовао на мађарском језику или уверење о
положеном испиту из мађарског језика по програму одговарајуће високошколске установе), доказ о савладаној обуци и положеном испиту за директора установе (изабрани кандидат за директора школе који нема обуку и
положен испит за директора биће обавезан да испит за директора положи
у року од годину дана од дана ступања на дужност), доказе о поседовању
организационих способности (факултативно). Уверење о неосуђиваности
прибавиће школа. Доказ о психичкој, физичкој и здравственој способности
за рад са децом и ученицима (лекарско уверење) изабрани кандидат треба
да достави школи пре закључења уговора о раду.
ОСТАЛО: Рок за подношење пријава на конкурс је 15 дана и почиње да
тече наредног дана од дана објављивања у публикацији „Послови“. Пријаве и потребна документа о испуњавању наведених услова доставити на
адресу школе: Основна школа „Стеван Сремац, 24400 Сента, Топартска 20,
са назнаком „За конкурс за директора“. Документација се неће враћати по
окончању конкурса. Неблаговремене или непотпуне пријаве неће бити узете у разматрање. Ближе информације о конкурсу могу се добити на горенаведени број телефона код секретара школе.

К РА Г У Ј Е В А Ц
СРЕДЊА ШКОЛА
„ДОСИТЕЈ ОБРАДОВИЋ“

34000 Крагујевац, Косовска 4
e-mail: dositejevakg@gmail.com

Дипломирани професор немачког језика
УСЛОВИ: ВСС - дипломирани професор немачког језика; возачка дозвола Б
категорије; енглески језик виши ниво; знање рада на рачунару. Кандидати
могу своје радне биографије да доставе на мејл адресу: dositejevakg@gmail.
com, најкасније до 29.02.2016. године.
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УНИВЕРЗИТЕТ У КРАГУЈЕВЦУ
ПРИРОДНО-МАТЕМАТИЧКИ ФАКУЛТЕТ
34000 Крагујевац, Радоја Домановића 12
тел. 034/336-223

Предавач за ужу област Енглески језик

на Катедри општеобразовних предмета, на одређено
време - пет година
УСЛОВИ: VII/2 степен стручне спреме, магистар филолошких наука. Остали услови утврђени су Законом о високом образовању („Сл. гласник РС“,
76/05, 100/07, 97/08, 44/10, 93/12, 89/13, 99/14, 45/15 и 68/15), Статутом
Универзитета у Крагујевцу, Правилником о ближим условима и поступку за
избор у звање наставника Универзитета у Крагујевцу, Статутом Факултета
и Правилником о систематизацији послова и радних задатака Факултета, у
складу са којима ће бити извршен избор пријављених кандидата. Кандидати поред општих услова треба да испуњавају и посебне услове прописане
законом и наведеним општим актима. Уз пријаву неопходно је доставити
биографију са подацима о досадашњем раду, оверену фотокопију дипломе о стеченој одговарајућој стручној спреми и списак и сепарате објављених радова, односно радова за који поседују потврду да су прихваћени за
објављивање до момента пријаве на конкурс. Кандидати су такође дужни
да уз пријаву на конкурс доставе и одговарајуће доказе надлежних органа
поводом чињенице да нису правоснажном пресудом осуђени за кривично дело против полне слободе, фалсификовања јавне исправе коју издаје
високошколска установа или примања мита у обављању послова у високошколској установи. Рок за пријављивање је 15 дана од дана објављивања конкурса. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се разматрати.

УНИВЕРЗИТЕТ У КРАГУЈЕВЦУ
ПРИРОДНО-МАТЕМАТИЧКИ ФАКУЛТЕТ
34 000 Крагујевац, Радоја Домановића 12
тел. 034/336 -223

Доцент за ужу научну област Вештачка
интелигенција
у Институту за математику и информатику
факултета, на одређено време - пет година

УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме, докторат из области информатичких
наука. Остали услови утврђени су Законом о високом образовању („Сл.
гласник РС“, 76/05, 100/07, 97/08, 44/10, 93/12, 89/13, 99/14, 45/15 и 68/15),
Статутом Универзитета у Крагујевцу, Правилником о ближим условима и
поступку за избор у звање наставника Универзитета у Крагујевцу, Статутом
Факултета и Правилником о систематизацији послова и радних задатака
Факултета, у складу са којима ће бити извршен избор пријављених кандидата. Кандидати који конкуришу поред општих услова треба да испуњавају и посебне услове прописане законом и наведеним општим актима. Уз
пријаву неопходно је доставити биографију са подацима о досадашњем
раду, оверену фотокопију дипломе о стеченој одговарајућој стручној спреми и списак и сепарате објављених радова, односно радова за који поседују потврду да су прихваћени за објављивање до момента пријаве на конкурс. Кандидати су дужни да уз пријаву на конкурс доставе и одговарајуће
доказе надлежних органа поводом чињенице да нису правоснажном пресудом осуђени за кривично дело против полне слободе, фалсификовања
јавне исправе коју издаје високошколска установа или примања мита у
обављању послова у високошколској установи. Рок за пријављивање је 15
дана од дана објављивања конкурса. Неблаговремене и непотпуне пријаве
неће се разматрати.

ОСТАЛО: Документа која је потребно доставити: пријава на конкурс, биографија и стручна биографија (на CD-у и у штампаној форми), оверене
копије диплома свих нивоа студија, оверена копија извода из матичне
књиге рођених, уверење о држављанству (оригинал), мишљење студената
формирано на основу анкете (за кандидате који имају педагошко искуство
у високошколској установи). Фотокопије докумената морају бити оверене
и не старије од 6 месеци. Непотпуне и неблаговреме пријаве, као и документација кандидата који не испуњавају услове конкурса, неће се узимати
у разматрање. Сва документација и радови достављају се Служби за опште
и правне послове ФИЛУМ-а, у згради Друге крагујевачке гимназије или
поштом на адресу: Филолошко-уметнички факултет, Јована Цвијића бб,
34000 Крагујевац. Рок за подношење пријава је 15 дана од дана објављивања конкурса.

ФИЛОЛОШКО-УМЕТНИЧКИ ФАКУЛТЕТ
34000 Крагујевац, Јована Цвијића бб
тел. 034/500-125, 500-126

Сарадник у звање асистента за ужу
уметничку област Цртање и сликање
на одређено време од три године

УСЛОВИ: студент докторских студија који је и основне и мастер академске
студије завршио са укупном просечном оценом најмање 8 и који показује
смисао и способност за наставни и рад и који познаје један од светских
језика. У звање асистента може бити изабран и магистар наука, односно
магистар уметности коме је прихваћена тема докторске дисертације (за
студенте по старом закону). У поновни избор у звање асистента може бити
изабран кандидат који је стекао научни назив доктора наука, односно доктора уметности. Непостојање сметње из чл. 62 ст. 4 Закона о високом образовању и остали општи и посебни услови предвиђени чл. 72 Закона о високом образовању („Сл. гласник РС“, бр. 76/05, 100/07, 97/08, 44/10, 93/12,
89/13, 99/14, 45/15 и 68/15), Законом о раду („Сл. гласник РС“, бр. 24/05,
61/05, 54/09, 32/13 и 75/14), Статутом Филолошко-уметничког факултета
Универзитета у Крагујевцу (пречишћен текст, бр. 01-1336 од 30.04.2015.
године - (www.filum.kg.ac.rs) и другим актима Факултета и Универзитета у
Крагујевцу. Кандидати подносе на расписан конкурс 10 самосталних радова
из уже уметничке области за коју конкуришу. Радови се предају у оригиналу или у дигиталној форми (на CD-у).
ОСТАЛО: Документа која је потребно доставити: пријава на конкурс, биографија и стручна биографија (на CD-у и у штампаној форми), оверене
копије диплома свих нивоа студија, уверење о уписаним докторским студијама или одлука о прихваћеној теми докторске дисертације, оверена
копија извода из матичне књиге рођених, уверење о држављанству (оригинал), мишљење студената формирано на основу анкете (за кандидате
који имају педагошко искуство у високошколској установи). Фотокопије
докумената морају бити оверене и не старије од 6 месеци. Непотпуне и
неблаговреме пријаве, као и документација кандидата који не испуњавају
услове конкурса, неће се узимати у разматрање. Сва документација и радови достављају се Служби за опште и правне послове ФИЛУМ-а, у згради
Друге крагујевачке гимназије или поштом. Рок за подношење пријава је 8
дана од дана објављивања огласа.

К РА Љ Е В О
ОШ „СТЕФАН НЕМАЊА“

36343 Студеница
тел. 036/5436-450
e-mail: os.stefannemanja@open.telekom.rs

Наставник физике

ФИЛОЛОШКО-УМЕТНИЧКИ ФАКУЛТЕТ

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

Наставник у звање ванредног професора за
ужу уметничку област Камерна музика

са 50% радног времена, на одређено време до
повратка одсутног радника, преко 60 дана

УСЛОВИ: доктор уметности из уже уметничке области за коју се бира или
високо образовање првог степена и уметничка дела која представљају
самосталан допринос уметности, непостојање сметње из чл. 62 став 4 Закона о високом образовању и остали општи и посебни услови предвиђени чл.
64 и чл. 65 Закона о високом образовању („Сл. гласник РС“, бр. 76/2005,
100/07, 97/08, 44/2010, 93/2012, 89/2013, 99/14 45/15 и 68/15), Статутом
Универзитета у Крагујевцу (пречишћен текст, бр. I-01/95 од 30.03.2015.
године - www.kg.ac.rs), Одлуком о изменама и допунама Статута Универзитета у Крагујевцу (бр. 01-993/11 од 28.12.2015. године www.kg.ac.rs), Статутом Филолошко-уметничког факултета у Крагујевцу (пречишћен текст,
бр. 01-1336 од 30.04.2015 године) - (www.filum.kg.ac.rs), Законом о раду
(„Сл. гласник РС“, бр. 24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013 и 75/14), Правилником о начину и поступку заснивања радног односа и стицању звања
наставника Универзитета у Крагујевцу - www.kg.ac.rs (пречишћен текст, бр.
I-01-13 од 10.01.2014. године) и другим актима Факултета и Универзитета
у Крагујевцу.

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, одговарајуће високо образовање у
складу са законом и Правилником о степену и врсти стручне спреме наставника, васпитача и стручних сарадника у основној школи. На конкурс се могу
пријавити кандидати који поред општих услова, предвиђених Законом о
раду, испуњавају и посебне услове предвиђене чл. 120 став 1 и чл. 8 став
2 и 4 Закона о основама система образовања и васпитања, и то: да имају
завршено одговарајуће високо образовање; 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; држављанство РС. 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 или доказ о положеним испитима
из психологије и педагогије у току студија или доказ о положеном стручном испиту, односно испиту за лиценцу; да зна језик на коме се остварује
образовно-васпитни рад (српски језик). Уз пријаву на конкурс кандидати

34000 Крагујевац, Јована Цвијића бб
тел. 034/500-125, 500-126

на одређено време од 5 година
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Наука и образовање
подносе и одговарајућу документацију, којом доказују да испуњавају услове предвиђене Законом, као и овим конкурсом: диплому о завршеном одговарајућем образовању у складу са чл. 8 став 2 Закона о основама система
образовања и васпитања и важећим Правилником о врсти и степену стручне спреме наставника, васпитача и стручних сарадника у основној школи;
уверење о држављанству РС (не старије од 6 месеци); потврду или уверење о образовању из психолошких, педагошких и методичких дисциплина
стеченом на високошколској установи (односно потврду о положеним испитима из психологије и педагогије или доказ о положеном стручном испиту,
односно испиту за лиценцу); 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 кандидати који образовање нису стекли
на српском језику, а доказује се потврдом одговарајуће високошколске
установе да је кандидат положио испит из српског језика. Уверење о неосуђиваности школа прибавља по службеној дужности, а лекарско уверење
се прилаже по доношењу одлуке, а пре закључења уговора о раду. Сва
документа се прилажу у оригиналу или овереним фотокопијама. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узимати у обзир. Рок за пријаву на
конкурс је 8 дана од дана објављивања огласа у публикацији „Послови“.
Пријаве са потребним документима слати на адресу: ОШ „Стефан Немања“,
36343 Студеница. Обавештења на број телефона: 036/5436-450.

КРУШЕВАЦ
ОШ „СТРАХИЊА ПОПОВИЋ“
37206 Дворане
тел. 037/698-104

Професор разредне наставе

на одређено време до повратка раднице са
породиљског боловања
УСЛОВИ: У радни однос у школи може да буде примљено лице под условима прописаним законом и ако има одговарајуће образовање, у складу са
Правилником о степену и врсти образовања наставника и стручних сарадника у основној школи („Сл. гласник РС - Просветни гласник“, бр. 11/12 и
15/13); психичку и здравствену способност за рад са децом и ученицима; да
није осуђивано правоснажном пресудом за кривична дела утврђена чл. 120
став 3 Закона о основама система образовања и васпитања; држављанство
РС. Кандидат треба да испуњава услове из члана 8 став 2 Закона основама система образовања и васпитања. Уз пријаву кандидати су дужни да
поднесу: оверену фотокопију дипломе о стеченом степену стручне спреме,
извод из матичне књиге рођених, држављанство, биографске податке са
прегледом кретања у служби.

ско уверење подноси изабрани кандидат пре закључења уговора о раду.
Уверење о неосуђиваности прибавља школа. Пријаве се подносе на горенаведену адресу. Непотпуне и неблаговремене пријаве се неће разматрати.
Одлука о избору кандидата биће донета у законском року.

ЛЕСКОВАЦ
ОШ „КАРАЂОРЂЕ ПЕТРОВИЋ“
16210 Власотинце, Село Крушевица
тел. 016/875-458

Директор

по поновљеном поступку, на мандатни период од 4
године
УСЛОВИ: одговарајуће високо образовање из члана 8 став 2 Закона о основама система образовања и васпитања, стечено на студијама другог степена - мастер академске студије, специјалистичке академске студије или
специјалистичке струковне студије, 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 школе, педагога
или психолога или одговарајуће високо образовање стечено на студијама
првог степена (основне академске, односно струковне студије), студијама
у трајању од три године или више образовање, према члану 8 став 3; да
кандидат поседује дозволу за рад (лиценцу) за наставника, педагога или
психолога, обуку и положен испит за директора (након доношења подзаконског акта који ће прописати програм обуке, програм испита, начин и
поступак полагања испита за директора од стране Министарства просвете,
изабрани кандидат биће у обавези да у законском року положи испит за
директора); да поседује психичку, физичку и здравствену способност за
рад са децом и ученицима (доказ не старији од 6 месеци, доставља се пре
закључења уговора о раду); да није осуђиван правоснажном пресудом за
кривична дела утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о основама система
образовања и васпитања (доказ за овај услов прибавља школа по службеној дужности); да поседује држављанство Републике Србије; да зна језик
на ком се остварује образовно-васпитни рад (доказ су у обавези да доставе
само они кандидати који одговарајуће образовање нису стекли на српском
језику); најмање пет година рада у установи на пословима образовања и
васпитања, након стеченог одговарајућег образовања; најмање 10 година
рада у установи на пословима образовања и васпитања, након стеченог
одговарајућег образовања у вези са чланом 8 став 3 Закона о основама
система образовања и васпитања.

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме: професор педагогије; дипломирани
педагог - општи смер или смер школске педагогије; дипломирани школски педагог - психолог; дипломирани педагог; мастер педагог; дипломирани педагог- мастер; лице које је стекло звање мастер треба да поседује
најмање 30 ЕСПБ из развојно-педагошких предмета; психичка, физичка и
здравствена способност за рад са децом и ученицима; да није осуђивано
правоснажном пресудом за кривична дела утврђена у чл. 120 став 3 Закона
о основама система образовања и васпитања; држављанство РС. Кандидат треба да испуњава услове и из члана 8 став 2 Закона основама система образовања и васпитања. Уз пријаву кандидати су дужни да поднесу:
оверену фотокопију дипломе о стеченом степену стручне спреме, извод из
матичне књиге рођених, држављанство, биографске податке са прегледом
кретања у служби. Уверења која подносе кандидати морају бити оригинали
или оверене фотокопије. Пријаве слати на горенаведену адресу. Непотпуне
и неблаговремене пријаве неће се узимати у разматрање.

ОСТАЛО: Уз пријаву доставити: доказ о држављанству РС (уверење о
држављанствуРС, не старије од 6 месеци), извод из матичне књиге рођених (не старији од 6 месеци, а уколико је са холограмом извод има трајну
важност); оверен препис или оверену фотокопију дипломе о одговарајућем
образовању; оверен препис или оверену фотокопију уверења о положеном стручном испиту - лиценца; потврду о радном стажу у области образовања и васпитања, уверење да против канидата није покренута истрага,
нити је подигнута оптужница (не старије од 6 месеци) од надлежног јавног
тужилаштва; доказ о знању језика на ком се изводи образовно-васпитни
рад у школи (уколико одговарајуће образовање није стечено на том језику), радну биографију са кратким прегледом радног искуства и предлогом
програма рада директора школе; доказ о неосуђиваности и непостојању
дискриминаторног понашања (не старије од 6 месеци, прибавља школа),
оригинал или оверену фотокопију уверења о здравственом стању (издато
од стране надлежне здравствене установе, доставља се пре закључивања
уговора о раду или решења, не старије од 6 месеци). Конкурс остаје отворен 15 дана од дана објављивања. Пријаву на конкурс доставити на адресу:
ОШ „Карађорђе Петровић“, Село Крушевица, 16210 Власотинце, са назнаком: „За конкурс за директора школе“, поштом или лично секретару школе,
сваког радног дана од 7 до 12 часова. Ближе информације се могу добити
на број телефона: 016/875-458. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће
се узети у обзир.

ОСНОВНА ШКОЛА
„ЖИВАДИН АПОСТОЛОВИЋ“

ЛОЗНИЦ А
ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА „БАМБИ“

37240 Трстеник, Кнегиње Милице 41
тел. 037/711-464

15300 Лозница, Генерала Јуришића 3
015/882-122

Наставник географије

на период од 4 године

УСЛОВИ: Поред услова прописаних чл. 8 и чл. 120 Закона о основама система образовања и васпитања („Сл. гласник РС“, бр.72/09, 52/11, 55/13),
кандидати треба да испуњавају и услове предвиђене Правилником о степену и врсти образовања наставника и стручних сарадника у основној школи. Уз пријаву доставити (оверене преписе): диплому о потребној стручној
спреми, уверење о држављанству, извод из матичне књиге рођених, потврду високошколске установе да кандидат 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. Лекар-

УСЛОВИ: Поред општих услова прописаних у члановима 8, 59 и 120 Закона
о основама система образовања и васпитања („Сл. гласник РС“ бр 72/09),
кандидат треба да испуњава и следеће услове: одговарајуће високо образовање из члана 8 став 2 (изузетно став 3), члана 59 и чл. 120 Закона
о основама система образовања и васпитања; дозвола за рад (лиценца);
савладана обука и положен испит за директора установе (програм обуке за
директора установе и правилник о полагању испита за директора установе
нису донети, па ће изабрани кандидат бити у обавези да у законском року
положи испит за директора); најмање пет година рада у установи на пословима образовања и васпитања након стеченог одговарајућег образовања,
у складу са чланом 56 став 3, односно најмање 10 година рада у предшколској установи, у складу са чланом 59 став 4 Закона о основама система

Педагог школе

за 50% радног времена, на одређено време до
повратка раднице са породиљског боловања

са 30% радног времена, на одређено време до
повратка запослене са руководеће функције

Бесплатна публикација о запошљавању
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образовања и васпитања; психичка, физичка и здравствена способност за
рад са децом и ученицима (доказ о испуњености услова подноси се пре
закључења уговора о раду, у оригиналу); држављанство РС; 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 зна
језик на коме се остварује образовно-васпитни рад.
ОСТАЛО: Уз молбу доставити: оверену фотокопију дипломе о стеченој
стручној спреми; оверену фотокопију дозволе за рад - лиценце; доказ о
радном искуству у области образовања и васпитања; уверење о држављанству (оригинал или оверена фотокопија, не старије од 6 месеци); извод
из матичне књиге рођених (оригинал или оверена фотокопија); биографске податке са прегледом кретања у служби. Пријаве са доказима слати
у затвореним ковертама, на адресу установе, са назнаком „За конкурс за
директора установе - не отварај“, у року од 15 дана од дана објављивања
конкурса. Решење о избору директора се у року од 8 дана од протека рока
из члана 60 став 7 Закона о основама система образовања и васпитања
(„Сл. гласник РС”, бр. 72/09) доставља свим учесницима конкурса. Непотпуне и неблаговремене пријаве Управни одбор неће разматрати.

НИШ
ОШ „ДЕСАНКА МАКСИМОВИЋ“
18250 Чокот
тел. 018/4265-100

Професор српског језика

на одређено време до повратка запослене са
породиљског одсуства

Професор српског језика

на одређено време до повратка одсутног запосленог,
а најкасније до 31.08.2016. године
УСЛОВИ: професор, односно дипломирани филолог за српскохрватски
језик и југословенску књижевност; професор, односно дипломирани филолог за југословенску књижевност и српскохрватски језик; професор, односно дипломирани филолог за југословенску и општу књижевност; професор
југословенске књижевности са страним језиком; професор српског језика
и књижевности; професор српске књижевности и језика; професор српске књижевности и језика са општом књижевношћу; дипломирани филолог за књижевност и српски језик; дипломирани филолог српског језика
са јужнословенским језицима; дипломирани филолог за српски језик и
књижевност; професор српског језика и књижевности са општом лингвистиком; дипломирани филолог српске књижевности са јужнословенским
књижевностима; професор српскохрватског језика и опште лингвистике;
професор за српскохрватски језик са јужнословенским језицима; професор
српскохрватског језика са источним и западним словенским језицима; професор српскохрватског језика и југословенске књижевности за наставу у
школама у којима се образовно-васпитни рад изводи на мађарском, односно русинском или румунском језику; професор српског језика и књижевности у одељењима за националне мањине; професор српског језика и
српске књижевности; дипломирани компаратиста; мастер професор језика
и књижевности (студијски програми: Српски језик и књижевност, Српска
књижевност и језик, Српска књижевност и језик са општом књижевношћу,
Српски језик, Српска књижевност, Српска филологија (српски језик и лингвистика)); мастер филолог (студијски програми: Српски језик и књижевност, Српска књижевност и језик, Српска књижевност и језик са општом
књижевношћу, Српски језик, Српска књижевност, Српска филологија (српски језик и лингвистика)).

Професор физичке културе

са 60% радног времена, на одређено време до
повратка одсутног запосленог, а најкасније до
31.08.2016. године
УСЛОВИ: професор физичког васпитања; дипломирани педагог физичке културе; професор физичке културе; професор физичког васпитања
- дипломирани тренер са назнаком спортске гране; професор физичког
васпитања - дипломирани организатор спортске рекреације; професор
физичког васпитања - дипломирани кинезитерапеут; дипломирани професор физичког васпитања и спорта; мастер професор физичког васпитања и
спорта; мастер професор физичког васпитања и кинезитерапије.

Професор ликовне културе

са 50% радног времена, на одређено време до
повратка запосленог са боловања
УСЛОВИ: дипломирани сликар; академски сликар - ликовни педагог; академски графичар - ликовни педагог; академски вајар - ликовни педагог;
дипломирани сликар - професор ликовне културе; дипломирани графичар - професор ликовне културе; дипломирани вајар - професор ликовне
културе; дипломирани графички дизајнер - професор ликовне културе;
дипломирани уметник нових ликовних медија - професор ликовне културе;
дипломирани уметник фотографије - професор ликовне културе; дипломирани вајар; дипломирани графички дизајнер; дипломирани архитекта
унутрашње архитектуре; дипломирани сликар зидног сликарства; дипломи-
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рани графичар; професор ликовних уметности; дипломирани сликар-професор; дипломирани вајар-професор; дипломирани графичар - професор;
наставник ликовне уметности; мастер ликовни уметник (завршене основне
академске студије из области ликовне уметности, односно примењене уметности и дизајна); мастер примењени уметник (завршене основне академске
студије из области ликовне уметности, односно примењене уметности и
дизајна); мастер конзерватор и рестауратор (завршене основне академске
студије из области ликовне уметности, односно примењене уметности и
дизајна); мастер дизајнер (завршене основне академске студије из области
ликовне уметности, односно примењене уметности и дизајна); лице са
завршеним факултетом лилковних уметности; лице са завршеним факултетом примењених уметности; лице са завршеним факултетом примењених
уметности и дизајна.

Професор музичке културе

са 25% радног времена, на одређено време до
повратка запослене са породиљског одсуства
УСЛОВИ: академски музичар; дипломирани музичар - музички педагог;
дипломирани музички педагог; дипломирани музичар - композитор; дипломирани композитор; дипломирани музичар - диригент; дипломирани музичар - музиколог; дипломирани музиколог; наставник музичке културе;
дипломирани диригент; дипломирани музичар - акордеониста; дипломирани музичар - гитариста; дипломирани музичар - соло певач; дипломирани
професор солфеђа и музичке културе; дипломирани етномузиколог; дипломирани музичар - пијаниста; дипломирани музичар - чембалиста; дипломирани музичар - оргуљаш; дипломирани музичар - харфиста; дипломирани
музичар - перкусиониста; дипломирани музичар - виолиниста; дипломирани
музичар - виолиста; дипломирани музичар - виолончелиста; дипломирани
музичар - контрабасиста; дипломирани музичар - флаутиста; дипломирани музичар - обоиста; дипломирани музичар - кларинетиста; дипломирани музичар - фаготиста; дипломирани музичар - хорниста; дипломирани
музичар - трубач; дипломирани музичар - тромбониста; дипломирани музичар - тубиста; професор црквене музике и појања; дипломирани музичар
- саксофониста; професор солфеђа и музичке културе; дипломирани музичар - педагог; дипломирани музичар - бајаниста; дипломирани музичар за
медијску област; мастер теоретичар уметности (професионални статус:
музички педагог, етномузиколог, музиколог или музички теоретичар); мастер музички уметник (сви професионални статуси); мастер композитор.
ОСТАЛО: одговарајуће образовање; 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; знање језика на ком се остварује образовно-васпитни рад. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узимати у разматрање.

АЛЕКСИНАЧКА ГИМНАЗИЈА

18220 Алексинац, Тихомира Ђорђевића бб
тел. 018/804-832

Наставник историје

са 15% радног времена, на одређено време до
повратка одсутног запосленог или до преузимања
запосленог, односно до коначности одлуке о избору
кандидата по конкурсу за пријем у радни однос на
неодређено време
УСЛОВИ: професор историје; дипломирани историчар; дипломирани историчар - мастер; мастер историчар. Лица која су стекла академско звање
мастер морају имати претходно завршене основне академске студије историје. Испуњеност услова из чл. 120, 121 ст. 9 и 10 и чл. 8 ст. 2 т. 1 и 2 Закона
о основама система образовања и васпитања. Уз пријаву доставити, у оригиналу или у овереној фотокопији: диплому, односно уверење о стеченој
стручној спреми (лица која су стекла академско звање мастер предају ту
диплому и диплому или уверење о завршеним основним студијама); доказ
да кандидат 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 (студентска књижица/индекс,
уверење високошколске установе из ког се види да је кандидат положио
испите из педагогије и психологије или доказ да је кандидат положио испит
за лиценцу); извод из матичне књиге рођених прибављен после 27.03.2009.
године; уверење о држављанству (не старије од 6 месеци). Лекарско уверење о психичкој, физичкој и здравственој способности за рад са ученицима доставља само изабрани кандидат, пре закључења уговора о раду.
Доказ да кандидат није осуђиван правоснажном пресудом за кривична
дела из члана 120 став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања
и васпитања, прибавља школа по службеној дужности. Кандидати које у
смислу одредби члана 130 став 4 Закона о основама система образовања
и васпитања директор упути на проверу психофизичких способности које
врши Национална служба за запошљавање, дужни су да јој се подвргну у
заказаном термину. Уз пријаву приложити кратку биографију и обавезно
навести контакт телефон, адресу становања и мејл. Обавештење о термину психолошке провере способности врши се, по правилу, телефоном
или путем електронске поште. Пријаве доставити лично или поштом на
горенаведену адресу. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће бити разматране.
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НОВИ ПА ЗАР
ОШ „ВУК КАРАЏИЋ“

36320 Тутин, Кулина бана 5
тел. 020/811-180
На одређено време до повратка запослених са породиљског
одсуства и одсуства са рада ради неге детета

Професор немачког језика
Професор енглеског језика
у матичној школи

Професор енглеског језика

са 60% радног времена, у истуреним одељењима
УСЛОВИ: одговарајуће образовање у смислу члана 8 Закона о основама
система образовања и васпитања („Сл. гласник РС“, бр. 72/2009, 52/2011
и 55/2013), у складу са Правилником о врсти стручне спреме наставника
и стручних сарадника у основној школи („Сл. гласник - Просветни гласник
РС“, бр. 11/2012 и 15/2013). Кандидат уз пријаву на конкурс треба да достави: оверен препис или копију дипломе о стеченом одговарајућем образовању, уверење о држављанству Републике Србије (не старије од 6 месеци), извод из матичне књиге рођених (не старији од 6 месеци). Уверење
о неосуђиваности школа прибавља по службеној дужности, а лекарско
уверење се прилаже по доношењу одлуке. Непотпуне и пријаве које нису
благовремено поднете неће бити разматране. Рок за подношење пријава је
8 дана од дана објављивања у публикацији „Послови“. Пријаве са потребном документацијом подносе се на адресу школе, са назнаком: „Конкурс за
пријем у радни однос на одређено време“, са називом радног места на које
се кандидат пријављује.

НОВИ СА Д
ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА
„РАДОСНО ДЕТИЊСТВО“
21000 Нови Сад, Павла Симића 9
тел. 021/420-439
e-mail: puns@nspoint.net

Васпитач

на одређено време ради замене одсутног запосленог
преко 60 дана
8 извршилаца
УСЛОВИ: одговарајуће више, односно одговарајуће високо образовање на
студијама првог степена (основне струковне студије или основне академске
студије) у трајању од три године - васпитач или на студијама другог степена
(мастер академске студије, специјалистичке академске студије или специјалистичке струковне студије), 1 година радног искуства.

Медицинска сестра - васпитач

на одређено време ради замене одсутног запосленог
преко 60 дана
5 извршилаца
УСЛОВИ: стечено средње образовање у трајању од четири године - медицинска сестра васпитач оспособљена за рад са децом узраста од шест
месеци до две године, са децом узраста од две до три године, лице које
има средње образовање (медицинска сестра - васпитач) и лице које има
одговарајуће више образовање, односно одговарајуће високо образовање
на студијама првог степена (основне струковне студије) на којима је оспособљено за рад са децом јасленог узраста - васпитач, положен испит за
лиценцу по прописима из области образовања, 1 година радног искуства.

Спремачица у вртићу

на одређено време ради замене одсутног запосленог
преко 60 дана
2 извршиоца
УСЛОВИ: диплома о завршеној основној школи (оверена фотокопија);
положен курс хигијенског минимума; обављен санитарни преглед.
ОСТАЛО: У радни однос може да буде примљено лице под условима прописаним законом и ако има: психичку, физичку и здравствену способност
за рад са децом; држављанство Републике Србије; да зна језик на којем се
остварује образовно-васпитни рад; 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.

Бесплатна публикација о запошљавању

ОСНОВНА ШКОЛА
„ВУК КАРАЏИЋ“
21420 Бач, Школска 1
тел. 021/771-224

Наставник немачког језика

са 40% радног времена, на одређено време ради
замене одсутног запосленог преко 60 дана
УСЛОВИ: одговарајуће образовање; 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; знање језика на ком се остварује образовно-васпитни рад.
Одговарајућим образовањем сматра се образовање стечено на студијама другог степена (мастер академске студије, специјалистичке академске
студије или специјалистичке струковне студије), по пропису који уређује
високо образовање почев од 10. септембра 2005. године или на основним
студијама у трајању од најмање четири године, по пропису који је уређивао
високо образовање до 10. септембра 2005. године. Кандидат мора имати
образовање из психолошких, педагошких и методичких дисциплина стечено на високошколској установи у току студија или након дипломирања
од најмање 30 бодова и 6 бодова праксе у установи. Кандидат који је у
току студија положио испите из педагогије и психологије или је положио
стручни испит, односно испит за лиценцу, сматра се да има образовање
из претходног става ове тачке. Кандидати треба да испуњавају и посебне
услове у погледу степена и врсте образовања, прописане Правилником о
степену и врсти образовања наставника и стручних сарадника у основној
школи („Службени гласник РС - Просветни гласник“, бр. 11/2012 и 15/2013).
Чланом 3 тачка 3 Правилника прописано је да наставу и друге облике образовно-васпитног рада у предметној настави може да изводи лице које је
стекло високо образовање, и то: професор, односно дипломирани филолог
за немачки језик и књижевност, мастер филолог (студијски програм или
главни предмет - профил немачки језик, мастер професор језика и књижевности (студијски програм или главни предмет - профил немачки језик).
ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс са кратком биографијом поднети оригинале
или оверене фотокопије следећих докумената: диплому или уверење о стеченом одговарајућем образовању, уверење о држављанству (не старије од
6 месеци), извод из матичне књиге рођених, уколико кандидат није стекао
средње, више или високо образовање на српском језику у обавези је да достави доказ да је положио испит из српског језика по програму одговарајуће
високошколске установе, доказ о поседовању образовања из психолошких,
педагошких и методичких дисциплина стеченом на високошколској установи у току студија или након дипломирања од најмање 30 бодова и 6 бодова
праксе у установи, у складу са Европским системом преноса бодова - издат
од стране одговарајуће високошколске установе, односно уверење или други одговарајући документ о положеном испиту из педагогије и психологије
у току студија или доказ о положеном стручном испиту, односно испиту
за лиценцу. Лекарско уверење подноси се пре закључења уговора о раду,
а психолошку процену способности за рад са децом и ученицима врши
надлежна служба за послове запошљавања, применом стандардизованих
поступака, док извод из казнене евиденције прибавља школа по службеној дужности. Рок за подношење пријава је 8 дана од дана објављивања.
Неблаговремене и непотпуне пријаве неће бити узете у разматрање, као ни
копије докумената које нису оверене од стране надлежног органа. Пријаве
слати на адресу школе: Основна школа „Вук Караџић“, Школска 1, 21420
Бач, са назнаком: „За конкурс“. Контакт телефон: 021/771-224.

УНИВЕРЗИТЕТ „ЕДУКОНС“

Сремска Каменица, Војводе Путника 87

Сарадник асистент за ужу научну област
Привредно право
на период од 3 године

УСЛОВИ: магистар правних наука или мастер правник, студент докторских
студија који је претходне нивое студија завршио са укупном просечном оценом најмање 8.

Сарадник у настави за ужу научну област
Информатика
на период од годину дана

УСЛОВИ: дипломирани инжењер електротехнике и рачунарства или дипломирани пословни информатичар, студент мастер академских студија који је
студије првог степена завршио са просечном оценом најмање 8.
УСЛОВИ: Услови за избор су предвиђени Законом о високом образовању,
Статутом Универзитета и Правилником о ближим условима за избор наставника и сарадника на Универзитету „Едуконс“. Уз пријаву кандидат треба да
приложи: краћу биографију, извод из матичне књиге рођених, уверење о
држављанству, оверене копије диплома о високом образовању, диплому
о стручном називу мастер, потврду о уписаним докторским, односно мастер академским студијама. Пријаве се подносе у року од 5 дана од дана
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објављивања конкурса, на адресу: Универзитет „Едуконс“, Сремска Каменица, Војводе Путника 87. Ближе информације на број телефона: 021/4893611 или путем и-мејла: zorka.cicic@educons.edu.rs.

ТЕХНИЧКА ШКОЛА

21220 Бечеј, Уроша Предића 1
тел. 021/6912-220
e-mail: tehskola@eunet.rs

Наставник електротехничке групе
предмета

на одређено време до повратка директора школе са
функције
УСЛОВИ: У радни однос може да буде примљено лице под условима прописаним законом, и ако има: одговарајуће високо образовање по члану
8 Правилника стечено: 1) на студијама другог степена (мастер академске
студије, специјалистичке академске студије или специјалистичке струковне
студије), у складу са Законом о високом образовању („Службени гласник
РС“, бр. 76/05, 100/07 - аутентично тумачење, 97/08 и 44/10), почев од
10. септембра 2005. године; 2) на основним студијама у трајању од најмање четири године, по пропису који је уређивао високо образовање до 10.
септембра 2005. године; кандидати морају да имају образовање из психолошких, педагошких и методичких дисциплина стечено на високошколској
установи у току студија или након дипломирања од најмање 30 бодова и
шест бодова праксе у установи, у складу са Европским системом преноса
бодова; 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; држављанство Републике Србије. Рок за пријем пријава је 8
дана од дана објављивања огласа.

ПАНЧЕВО
ОСНОВНА ШКОЛА
„ПРЕДРАГ КОЖИЋ“

26224 Дубовац, Цара Лазара 94
тел. 013/767-081, 767-008
e-mail: osdubovac@gmail.com
web: ospredragkozic.ekomunikacije.net

Наставник разредне наставе

на одређено време ради замене одсутног запосленог
преко 60 дана
УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава следеће услове: да има одговарајуће образовање у складу са чланом 8 Закона о основама система образовања и васпитања: наставник, васпитач и стручни сарадник јесте лице
које је стекло одговарајуће високо образовање на студијама другог степена
(мастер академске студије, специјалистичке академске студије или специјалистичке струковне студије), по пропису који уређује високо образовање
почев од 10. 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 јесте и лице са стеченим одговарајућим високим образовањем на студијама првог степена
(основне академске, односно струковне студије), студијама у трајању од
три године или вишем образовањем. Лице из горенаведених ставова 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. Лице треба да има звање у складу са Правилником о степену и врсти образовања наставника и стручних сарадника
у основној школи („Сл. гласник РС“ број 15/13), односно наставу и друге
облике образовно-васпитног рада у разредној настави може да изводи:
професор разредне наставе, наставник разредне наставе, професор педагогије са претходно завршеном падагошком 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; 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. Докази о испуњености услова из тачака 1 и 4 став
1 члан 120 ЗОСОВ подносе се уз пријаву на конкурсу, а доказ из тачке 2
изабрани кандидат подноси приликом закључења уговора о раду. Испуњеност улова из тачке 3 установа прибавља по службеној дужности. Поред
пријаве са биографским подацима приложити, у оригиналу или у овереној фотокопији: диплому и уверење о држављанству. Пријаве са траженом
докумнтацијом доставити у року од 8 дана од дана објављивања огласа.
Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узети у разматрање. Пријаве
слати на горенаведену адресу.
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ИСПРАВКА ОГЛАСА
ОШ „МИХАЈЛО ПУПИН“

26207 Идвор, Михајла Пупина 51
Оглас објављен у публикацији „Послови“, бр. 658 од 27.01.2016.
године, исправља се у називу радног места: наставник математике и исправно треба да гласи: наставник информатике. У осталом
делу текст огласа остаје неизмењен.

ПОНИШТЕЊЕ ОГЛАСА
ОСНОВНА ШКОЛА
„МИРОСЛАВ АНТИЋ МИКА“

26000 Панчево, Душана Петровића Шанета 11
Оглас објављен у публикацији „Послови“ 27.01.2016. године,
поништава се у целости.

ПИРОТ
ШОСО „МЛАДОСТ“

18300 Пирот, Косте Абрашевића 40

Директор

на мандатни период од четири године
УСЛОВИ: Кандидати треба да испуњавају следеће услове за избор: да имају
одговарајуће високо образовање из чл. 8 став 2 Закона о основама система
образовања и васпитања (високо образовање стечено на студијама другог
степена - мастер академске студије, специјалистичке академске студије или
специјалистичке струковне студије, по пропису који уређује високо образовање почев од 10. септембра 2005. године или на основним студијама
у трајању од најмање четири године, по пропису који је уређивао високо
образовање до 10. септембра 2005. године) за наставника ове врсте школе
и подручја рада, за педагога или психолога; да имају образовање из психолошких, педагошких и методичких дисциплина стечено на високошколској
установи у току студија или након дипломирања; да имају дозволу за рад
- лиценцу, односно положен стручни испит за наставника, педагога или
психолога; да испуњавају остале услове за наставника, педагога или психолога из члана 120 Закона о основама система образовања и васпитања:
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 и знање језика на коме се
остварује образовно - васпитни рад; најмање пет година рада у установи на пословима образовања и васпитања, након стеченог одговарајућег
високог образовања. Уз пријаву на конкурс кандидати треба да приложе:
оверен препис - фотокопију дипломе о стеченом одговарајућем високом
образовању; оверен препис - фотокопију уверења о оспособљености на
факултету за специјалну едукацију и рехабилитацију за рад са ученицима
са сметњама у развоју; оверен препис - фотокопију уверења о положеном
испиту за лиценцу, односно стручном испиту; доказ о држављанству (извод
из матичне књиге рођених или уверење о држављанству, не старије од 6
месеци); потврду о радном искуству на пословима образовања и васпитања; доказ о знању језика на којем се изводи образовно-васпитни рад
(осим кандидата који су одговарајуће образовање стекли на том језику);
преглед кретања у служби са биографским подацима (необавезно); доказе
о својим стручним, организационим и другим способностима (необавезно).
Одговарајуће лекарско уверење о психичкој, физичкој и здравственој способности за рад са децом и ученицима доставља кандидат који је одлуком школског одбора изабран за директора, у року од три дана од дана
доношења одлуке. Доказ о неосуђиваности кандидата прибавља школа по
службеној дужности. Кандидат изабран за директора школе дужан је да
положи испит за директора након похађаног прописаног програма обуке,
у року од годину дана од дана ступања на дужност, а сходно условима
прописаним Законом о основама система образовања и васпитања, као и
условима које прописује министар просвете. Директор школе бира се на
период од четири године. Рок за подношење пријава на конкурс је 15 дана
од дана објављивања. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узети у
разматрање. Ближе информације о конкурсу могу се добити код секретара
школе и путем телефона: 010/312-622. Пријаве са потребном документацијом доставити на адресу школе.

ПОЖ АРЕВАЦ
ОСНОВНА ШКОЛА
„КРАЉ АЛЕКСАНДАР I“

12000 Пожаревац, Симе Симића 3
тел. 012/541-931

Наставник српског језика

на одређено време ради замене одсутног запосленог
преко 60 дана, до повратка са боловања
УСЛОВИ: VII степен стручне спреме, у складу са Правилником о степену
и врсти образовања наставника и стручних сарадника у основној школи
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(„Сл. гласник РС“ 11/2012). Кандидат треба да испуњава услове у складу са
чланом 120 Закона о основама система образовања и васпитања („Сл. гласник РС“, бр. 72/09, 52/11, 55/13). Уз пријаву доставити: оверену фотокопију
дипломе, уверење о држављанству Републике Србије, извод из матичне
књиге рођених, доказ да кандидат није осуђиван правноснажном пресудом
за кривична дела наведена у члану 120 став 1 тачка 3 Закона о основама
система образовања и васпитања („Сл. гласник РС“ бр. 55/2013) - прибавља
школа; лекарско уверење о психичкој, физичкој и здравственој спопсобности за рад са децом и ученицима доставља се при закључењу уговора о
раду. Рок за пријављивање је 8 дана од дана објављивања огласа. Пријаве
са траженом документацијом послати на адресу: ОШ „Краљ Александар I“,
12000 Пожаревац, Симе Симића 3.

ОСНОВНА ШКОЛА
„МИЛОШ САВИЋ”
12000 Лучица

Наставник математике

на одређено време док траје уредба Владе
Републике Србије
УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме (професор математике, дипл. математичар, дипл. математичар - примењена математика, дипл. информатичар).

Школски педагог

на одређено време до повратка раднице са
породиљског боловања
УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, професор педагогије, дипл. педагог,
дипл. школски педагог - психолог, дипл. психолог, дипл. школски психолог
- педагог, дипл. школски клинички психолог.
ОСТАЛО: Кандидати уз молбу треба да приложе и следећа документа: оверену фотокопију дипломе, извод из матичне књиге рођених, уверење о
држављанству РС. Рок за подношење молбе је 8 дана од дана објављивања
огласа у публикацији „Послови“.

ПРИЈЕПОЉЕ
ГИМНАЗИЈА

31330 Прибој, Немањина 37
тел/факс: 033/2445-180
На одређено време до добијања сагласности Комисије Владе за давање
сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава, а најдуже до краја школске 2015/2016. године

Наставник матеаматике
са 72,22% радног времена

Наставник физике

са 80% радног времена

Наставник музичке културе
са 45% радног времена

Наставник историје
са 35% радног времена

Наставник социологије
са 15% радног времена

Наставник устава и права грађана
са 15% радног времена

Наставник физичког васпитања
са 10% 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
кандидат треба да приложи: оверен препис/фотокопију дипломе о стеченом образовању; уверење МУП-а да није осуђиван, не старије од шест
месеци; уверење суда да се против њега не води кривични поступак, не
старије од шест месеци; уверење о држављанству Републике Србије, не
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старије од шест 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 став 1 члана 120 ЗОСОВ кандидат доставља пре закључења уговорао раду. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узимати
у разматрање.

ПРОКУПЉЕ
ТЕХНИЧКА ШКОЛА „15. МАЈ“

18400 Прокупље, Ратка Павловића 194
тел. 027/329-052

Наставник машинске групе предмета

на одређено време ради замене одсутног радника
УСЛОВИ: VII степен стручне спреме, да кандидат поседује одговарајућу
врсту и степен стручне спреме у складу са Правилником о врсти стручне
спреме наставника, стручних сарадника и помоћних наставника у стручним
школама и да испуњава услове прописане чл. 8 и 120 Закона о основама система образовања и васпитања („Сл. гласник РС“, број 72/09, 52/11,
55/13, 68/15). Уз пријаву на конкурс доставити: оригинал или оверену
копију дипломе, уверење о држављанству (не старије од 6 месеци), извод
из матичне књиге рођених. Доказ да кандидат зна српски језик достављају
кандидати који образовање нису стекли на српском језику. Доказ да кандидат има психичку, физичку и здравствену способност за рад са ученицима
подноси се пре закључења уговора о раду, а доказ о неосуђиваности прибавља школа. Рок за пријављивање је 8 дана од дана објављивања.

ИЗМЕНА ОГЛАСА
ГИМНАЗИЈА

18430 Куршумлија, Карађорђева 2
тел. 027 389 020
Оглас објављен у публикацији „Послови“ 13.01.2016. мења се
и допуњује у делу који се односи на потребну документацију.
Уместо: Уверење о психичкој, физичкој и здравственој способности за рад са децом и ученицима кандидат подноси пре закључења уговора о раду, треба да стоји: Уверење о психичкој, физичкој и здравственој способности за рад са децом и ученицима
кандидат подноси уз пријаву на конкурс.

ОСНОВНА ШКОЛА
„МИЛИЋ РАКИЋ МИРКО“

18400 Прокупље, Ратка Павловића 150
тел. 027/329 601

Наставник историје

на одређено време до повратка запосленог са
функције, са 65% радног времена
УСЛОВИ: кандидат треба да је држављанин Републике Србије; да поседује
одговарајуће образовање из члана 8 став 2 и 4 Закона о основама система
образовања и васпитања и члана 3 тачка 6 Правилника о степену и врсти
образовања наставника и стручних сарадника у основној школи; да 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. Уз пријаву
на конкурс кандидат доставља: диплому о стеченом одговарајућем образовању, уверење о држављанству, извод из матичне књиге рођених, доказ
о образовању из психолошких, педагошких и методичких дисциплина стеченом на високошколској установи, односно да је у току студија положио
испите из педагогије и психологије. Сва документа се прилажу у оригиналу
или као оверене фотокопије. Рок за подношење пријава је 8 дана од дана
објављивања.

СМЕДЕРЕВО
ПОНИШТЕЊЕ КОНКУРСА
ОШ „ЈОВАН ЈОВАНОВИЋ ЗМАЈ“
11300 Смедерево, 16. октобра бб
тел. 026/641-290

Оглас објављен у публикацији „Послови“ 27.01.2016. године
поништава се у целости.

Национална служба
за запошљавање
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ОШ „ВУК КАРАЏИЋ“
11310 Липе
тел. 026/771-433

Директор

на период од 4 године
УСЛОВИ: Кандидати треба да испуњавају услове прописане чл. 59, односно
чл. 8 став 2 и чл. 120 Закона о основама система образовања и васпитања
(„Сл. гласник РС“, бр. 72/2009, 52/2011, 55/2013, 35/2015 - аут. тумачење
и 68/2015) и Правилником о ближим условима за избор директора установа образовања и васпитања („Сл. гласник РС“, бр. 108/2015), поседовање
дозволе за рад (лиценце), поседовање психичке, физичке и здравствене
способности за рад са децом и ученицима, поседовање држављанства
Републике Србије, знање језика на којем се изводи образовно-васпитни
рад, да кандидат није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дела
утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања и
васпитања, најмање пет година рада у установи на пословима образовања
и васпитања, након стеченог одговарајућег образовања. Рок за пријављивање на конкурс је 15 дана од дана објављивања. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узети у разматрање. Уз пријаву на конкурс кандидати
треба да приложе: доказ о држављанству (извод из матичне књиге рођених или уверење о држављанству), оверен препис - фотокопију дипломе о
стеченом образовању, оверен препис - фотокопију документа о положеном
испиту за лиценцу, односно стручном испиту, доказ о знању језика на којем
се изводи образовно-васпитни рад (осим кандидата који су одговарајуће
образовање стекли на том језику), потврду о радном стажу у области образовања и васпитања, радну биографију, доказе о својим стручним и организационим способностима и оквирни план рада за време мандата (факултативно). Доказ о поседовању психичке, физичке и здравствене способности
за рад са децом и ученицима подноси се пре закључења уговора о раду, а
доказ о неосуђиваности правоснажном пресудом прибавља установа.

СОМБОР
ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА
„ВЕРА ГУЦУЊА“

25000 Сомбор, Венац војводе Петра Бојовића 3
тел. 025/433-511

Стручни сарадник - педагог за физичко
васпитање
УСЛОВИ: висока стручна спрема, факултет спорта и физичког васпитања,
годину дана радног искуства, лиценца. Уз молбу приложити: доказ о стеченој стручној спреми (диплома), уверење о држављанству. Молбе са биографијом слати искључиво поштом, на адресу установе, у року од 8 дана
од дана објављивања огласа у публикацији „Послови“. Документација се
доставља у овереним фотокопијама. Документи важе 6 месеци од издавања. Неоверена документација сматраће се непотпуном. Неблаговремене
и непотпуне молбе неће се узимати у обзир.

СРЕДЊА МЕДИЦИНСКА ШКОЛА
„ДР РУЖИЦА РИП“
25000 Сомбор, Подгоричка 9
тел. 025/430-540

Наставник здравствене неге, вежби из
хирургије са негом, неуропсихијатрије са
негом и прве помоћи

на српском језику, на одређено време ради замене
одсутног радника преко 60 дана
УСЛОВИ: виша медицинска сестра - техничар; струковна медицинска сестра; организатор здравствене неге; специјалиста струковна медицинска
сестра; дипломирана медицинска сестра; мастер медицинска сестра; виша
медицинска сестра општег смера; виша медицинска сестра интернистичког
смера; виша медицинска сестра хируршког смера; виши медицински техничар. Лице треба да има претходно стечено средње образовање у подручју
рада здравство и социјална заштита. Услови за пријем у радни однос: одговарајуће образовање - послове наставника може да обавља лице које је
стекло одговарајуће високо образовање на студијама другог степена (мастер академске студије, специјалистичке академске студије или специјалистичке струковне студије), по пропису који уређује високо образовање почев
од 10.09.2005. године, односно на основним студијама у трајању од најмање
4 године, по пропису који је уређивао високо образовање до 10.09.2005.
године; изузетно, послове наставника може да обавља 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; лице мора да има образовање из психолошких,
педагошких и методичких дисциплина стечено на високошколској установи
у току студија или након дипломирања од најмање 30 бодова и 6 бодова
праксе у установи, у складу са Европским системом преноса бодова; лице
треба да има и претходно стечено средње образовање у подручју рада
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здравство и социјална заштита; да има психичку, физичку и здравствену
способност за рад са ученицима; да није осуђивано правоснажном пресудом за кривична дела утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о основама
система образовања и васпитања; да има држављанство Републике Србије;
да зна језик на коме се остварује образовно-васпитни рад, у складу са чл.
120 ст. 1 тачка 5 и 121 став 7 Закона о основама система образовања и васпитања. Уз пријаву кандидати подносе: биографске податке, односно радну биографију; оверену фотокопију дипломе о завршеном одговарајућем
високом образовању и оверену фотокопију дипломе о завршеном одговарајућем средњем образовању; доказ о знању језика на којем се изводи
образовно-васпитни рад, уколико одговарајуће образовање није стечено на
том језику; доказ 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, оригинал или оверена фотокопија;
уверење о држављанству - оригинал или оверена фотокопија, до 6 месеци
старости; извод из матичне књиге рођених, оригинал или оверена фотокопија. Уверење да кандидати нису осуђивани прибавља школа по службеној
дужности. Лекарско уверење подноси изабрани кандидат пре закључења
уговора о раду. У поступку одлучивања о избору наставника директор врши
ужи избор кандидата које упућује на претходну проверу психофизичких
способности за рад са ученицима, коју врши надлежна служба за послове
запошљавања применом стандардизованих поступака. Неблаговремене и
непотпуне пријаве неће се узети у разматрање. Пријаве се примају путем
поште, на адресу школе. Рок за пријављивање је 8 дана од објављивања у
публикацији „Послови“.

СРЕМСКА МИТРОВИЦА
ОСНОВНА ШКОЛА
„ПЕТАР КОЧИЋ“
22320 Инђија, Цара Душана 9
тел. 022/555-895

Наставник разредне наставе
на одређено време преко 60 дана

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме у складу са чланом 8 Закона о основама система обраовања и васпитања („Службени гласник РС“, бр. 72/09,
52/11, 55/13), 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; психичка, физичка
и здравствена способност за рад са ученицима; да кандидат није осуђиван
правоснажном пресудом за кривична дела утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања и васпитања; држављанство
Републике Србије; да зна језик на коме се остварује образовно-васпитни
рад. Уз пријаву доставити: уверење о држављанству, извод из матичне
књиге рођених, диплому о завршеној школи, доказ о положеним испитима
из педагогије, психологије и методике (најмање 30 бодова и шест бодова
праксе у установи, у складу са Европским системом преноса бодова) или о
положеном испиту за лиценцу, доказ о познавању српског језика на коме
се остварује образовно-васпитни рад. Лекарско уверење да има психичку,
физичку и здравствену способност за рад са ученицима доставља изабрани
кандидат, пре заснивања радног односа. Све документе доставити у оригиналу или овереној фотокопији. Школа прибавља извод из казнене евиденције. Конкурс је отворен 15 дана од дана објављивања. Непотпуне и
неблаговремене пријаве се неће разматрати.

СУБОТИЦА
ИСПРАВКА ОГЛАСА
УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ
ЕКОНОМСКИ ФАКУЛТЕТ У СУБОТИЦИ
24000 Суботица, Сегедински пут 9-11

Оглас објављен у публикацији „Послови“ 03.02.2016. за радно
место: сарадник у звање асистента са докторатом, за ужу област
Рачуноводство, анализа и ревизија, на одређено време 3 године,
исправља се у погледу рока за пријаву, тако што уместо 15 треба
да важи 8 дана. Остали делови конкурса остају непромењени.

УЖИЦЕ
ОСНОВНА ШКОЛА
„СТЕВАН ЧОЛОВИЋ“

31230 Ариље, Браће Михаиловић 8
тел. 031/891-953

Директор

на мандатни период од 4 године
УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава услове из члана 59, члана 8 став 2 и
члана 120 Закона о основама система образовања и васпитања („Сл. гласник РС“, бр. 72/09, 52/11, 55/13, 35/15 - аутентично тумачење и 68/15) и
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Наука и образовање
Правилником о ближим условима за избор директора установе образовања
и васпитања („Сл. гласник РС“, бр. 108/15), и то: да има одговарајуће образовање и радно искуство на пословима образовања и васпитања, односно
да је стекао високо образовање за наставника те врсте школе и подручја
рада, за педагога и психолога, 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 на основним студијама у трајању од најмање
4 године, по пропису који је уређивао високо образовање до 10.09.2005.
године; 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 кандидат није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дела утврђена
у члану 120. став 1. тачка 3. Закона о основма система образовања и васпитања или за привредни преступ у вршењу раније дужности; да поседује дозволу за рад (лиценцу), односно положен стручни испит, обуку и
положен испит за директора (кандидат изабран за директора школе дужан
је да положи испит за директора у року од годину дана од дана ступања
на дужност, а сходно условима прописаним Законом о основама система
образовања и васпитања); да има држављанство РС; да зна језик на коме
се остварује образовно-васпитни рад. Уз пријаву на конкурс кандидат за
директора школе је у обавези да достави: оверену фотокопију дипломе о
стеченом одговарајућем образовању; оверену фотокопију уверења о положеном стручном испиту (лиценцу); потврду да има најмање 5 година рада
у установи на пословима образовања и васпитања; уверење о држављанству (оригинал или оверена фотокопија, не старија од 6 месеци); извод из
матичне књиге рођених (оригинал или оверена фотокопија, не старија од 6
месеци); уверење да није осуђиван, да се не налази под истрагом; преглед
кретања у служби са биографским подацима, као и евентуалне прилоге
којима доказује своје стручне организацијске педагошке и друге способности и предлог програма рада директора школе; уверење високошколске
установе којим кандидат потврђује да је положио испит из српског језика,
уколико образовање није стечено на српском језику. Напомена: Уверење
о положеном испиту за директора школе се не доставља, с обзиром да
Министарство просвете, науке и технолошког развоја није организовало
обуку и полагање испита за директора школе. Изабрани кандидат биће
дужан да у законском року, када министар пропише услове, програм обуке
и начин полагања испита за директора, положи наведени испит. Доказ о
неосуђиваности прибавља школа, а лекарско уверење доставља кандидат
пре потписивања уговора о раду. Непотпуне и неблаговремене пријаве
неће се узимати у разматрање. Рок за подношење пријава је 15 дана од
дана објављивања конкурса. Пријаве слати на адресу, са назнаком: „За конкурс за директора“ или предати лично. Ближа обавештења могу се добити
у школи и путем телефона: 031/891-953, особа за контакт: Снежана Јојић,
секретар школе.

В РА Њ Е
ОСНОВНА ШКОЛА „9. МАЈ“
Рељан
17523 Прешево
тел. 017/667-376

Настава на албанском језику

Професор француског језика

за 18 радних часова, на одређено време до повратка
радника са боловања

Професор албанског језика

за 18 радних часова, на одређено време до повратка
радника са боловања
УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава опште услове утврђене у чл. 24-28
Закона о раду, као и посебне услове из члана 120 Закона о основама система
образовања и васпитања („Службени гласник РС“, бр. 72/09, 52/11, 55/13),
односно да има одговрајуће образовање; 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 и да има држављанство Републике Србије. Кандидат треба да испуњава услове у погледу стручне спреме: VII/1 степен стручне спреме према Правилнику о врсти стручне спреме
наставника и стручних сарадника у основној школи („Службени гласник РС
- Просветни гласник“, 6/96, 3/99, 10/02, 4/03, 20/04, 5/05, 2/07, 17/07, 20/07,
1/08, 11/08,2/09 и 4/09). Уз пријаву на конкурс кандидат треба да достави
и следећу документацију: оверен препис или оверену фотокопију дипломе
о стеченој стручној спреми, фотокопију личне карте, уверење о држављанству, уверење о некажњавању (неосуђивању), уверење о здравственом
стању и здравственој способности за рад са децом и ученицима. У поступку
одлучивања о избору наставника врши се претходна провера способности
коју врши НСЗ, а уверење се подноси пре закључивања уговора о раду. Рок
за пријављивање на оглас је 8 дана од дана објављивања, на адресу школе. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узети у разматрање. За
ближе информације јавити се на број телефона: 017/667-376.
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ВРШАЦ
ШОСО „ЈЕЛЕНА ВАРЈАШКИ“

26300 Вршац, Жарка Зрењанина 22
тел. 013/839-832

Наставник ликовне културе

у основној и средњој школи, на одређено време до
повратка запосленог са боловања, са 70% радног
времена
УСЛОВИ: образовно-васпитни рад у школи се остварује на српском језику.
Поред законом утврђених општих услова, кандидати треба да испуњавају
и посебне услове: да имају одговарајуће образовање у складу са чланом 8
став 2 Закона о основама система образовања и васпитања и у складу са
Правилником о степену и врсти образовања наставника и стручних сарадника у основној школи („Службени гласник РС - Просветни гласник“, бр.
11/2012 и 15/2013), односно 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. 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, односно да
је: 1) професор ликовних уметности, 2) дипломирани сликар - професор
ликовне културе, 3) академски сликар - ликовни педагог, 4) дипломирани
вајар - професор ликовне културе, 5) академски вајар - ликовни педагог, 6)
дипломирани графички дизајнер - професор ликовне културе, 7) академски
графичар - ликовни педагог, 8) дипломирани графичар - професор ликовне
културе, 9) дипломирани уметник фотографије - професор ликовне културе, 10) дипломирани уметник нових ликовних медија - професор ликовне
културе, 11) дипломирани графичар визуелних комуникација - професор
ликовне културе, 12) професор или дипломирани историчар уметности,
13) дипломирани сликар, 14) дипломирани вајар, 15) дипломирани графичар, 16) дипломирани графички дизајнер, 17) дипломирани архитекта
унутрашње архитектуре, 18) дипломирани сликар зидног сликарства, 19)
лице са завршеним факултетом примењених уметности, 20) лице са завршеним факултетом ликовних уметности, 21) дипломирани дефектолог са
завршеном вишом ликовном школом, односно вишом педагошком школом,
група за ликовно образовање, 22) дипломирани дефектолог - олигофренолог са савладаним програмом методике ликовног образовања. Наставници
поред стручне спреме предвиђене у ал. 1 до 20 морају поседовати стручну
дефектолошку оспособљеност или стручну спрему дипломираног дефектолога. Предмет фризуре у средњој школи: дипломирани сликар, професор
ликовне уметности, професор примењене уметности, академски сликар,
дипломирани дефектолог - олигофренолог са савладаним програмом методике предмета у подручју рада личне услуге. Кандидат мора да има, у складу са чланом 8 став 4 Закона о основама система образовања и васпитања,
образовање из психолошких, педагошких и методичких дисциплина стечено на високошколској установи у току студија или након дипломирања од
најмање 30 бодова и шест бодова праксе у установи, у складу са Европским
системом преноса бодова; кандидат који је у току студија положио испите
из педагогије и психологије или је положио стручни испит, односно испит
за лиценцу, сматра се да има образовање из горенаведених дисциплина; 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; држављанство Републике Србије; да зна језик на коме се остварује образовно-васпитни рад.
ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс кандидати су дужни да поред краће биографије доставе, у оригиналу или овереном препису/фотокопији следећу
документацију: извод из матичне књиге рођених, уверење о држављанству
не старије од 6 месеци, диплому или уверење о стеченом одговарајућем
образовању; доказ, односно, уверење 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 издато од стране одговарајуће високошколске установе или доказ
- уверење о положеном стручном испиту, односно о положеном испиту за
лиценцу. Уколико кандидат није стекао средње, више или високо образовање на српском језику, у обавези је да достави доказ да је положио испит
из српског језика по програму одговарајуће високошколске установе. Доказ
о неосуђиваности прибавља школа службеним путем. Доказ о поседовању
психичке, физичке и здравствене способности за рад са децом и ученицима
(лекарско уверење) подноси изабрани кандидат по коначности одлуке о
избору кандидата, а пре закључења уговора о раду. Директор врши ужи
избор кандидата који испуњавају све услове конкурса, које у року од 8 дана
од истека рока за подношење пријава упућује на претходну психолошку
процену способности за рад са децом и ученицима, коју врши надлежна
служба за послове запошљавања применом стандардизованих поступака.
О датуму провере психофизичких способности кандидати ће бити благовремено обавештени од стране школе. Директор доноси одлуку о избору
кандидата у року од 8 дана од добијања резултата психолошке процене
способности кандидата за рад са децом и ученицима. Рок за пријављивање на оглас је 8 дана од дана објављивања. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узети у разматрање. Додатне информације се могу
добити на број телефона: 013/839-832. Пријаве на оглас са траженом документацијом могу се поднети лично или поштом, на адресу: ШОСО „Јелена
Варјашки“, Жарка Зрењанина 22, 26300 Вршац.
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Наука и образовање

ШОСО „ЈЕЛЕНА ВАРЈАШКИ“

26300 Вршац, Жарка Зрењанина 22
тел. 013/839-832

Наставник предметне наставе у основној
школи, за предмете: српски језик,
математика, биологија, историја, техничко
и информатичко образовање и физичко
васпитање
на одређено време до повратка запослене са
породиљског одсуства и одсуства са рада ради неге
детета

УСЛОВИ: образовно-васпитни рад у школи се остварује на српском језику.
Поред законом утврђених општих услова, кандидат треба да испуњава и
посебне услове: да има одговарајуће образовање у складу са чланом 8 став
2 Закона о основама система образовања и васпитања и у складу са Правилником о степену и врсти образовања наставника и стручних сарадника у
основној школи („Службени гласник РС - Просветни гласник“, бр. 11/2012 и
15/2013), односно 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. 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, односно да је: 1)
дипломирани дефектолог - олигофренолог са савладаним програмом методике наставе српског језика; 2) професор, односно дипломирани филолог
за српскохрватски језик и југословенску књижевност; 3) професор, односно дипломирани филолог за југословенску књижевност и српскохрватски
језик; 4) професор, односно дипломирани филолог за југословенску књижевност и општу књижевност; 5) професор југословенске књижевности са
страним језиком; 6) професор српскохрватског језика са јужнословенским
језицима; 7) професор југословенске књижевности и српског језика; 8) професор српског језика и књижевности; 9) професор српске књижевности и
језика; 10) професор српске књижевности и језика са општом књижевношћу; 11) дипломирани филолог за књижевност и српски језик; 12) дипломирани филолог за српски језик и књижевност; 13) дипломирани филолог
српског језика са јужнословенским језицима. Наставници поред предвиђене
стручне спреме морају поседовати стручну дефектолошку оспособљеност
или стручну спрему дипломираног дефектолога. 1) Професор математике;
2) дипломирани математичар; 3) дипломирани дефектолог са завршеном
вишом педагошком школом, група математика; 4) дипломирани дефектолог - олигофренолог са савладаним програмом методике наставе математике; 5) наставници поред стручне спреме предвиђене у ал. 1 и 2 морају
поседовати стручну дефектолошку оспособљеност или стручну спрему
дипломираног дефектолога; 6) дипломирани дефектолог са завршеном
вишом педагошком школом - група математика. 1) Професор биологије;
2) дипломирани биолог; 3) дипломирани молекуларни биолог и физиолог;
4) професор биологије и хемије; 5) дипломирани биолог - смер заштите
животне средине; 6) дипломирани биолог - еколог; 7) дипломирани професор биологије и хемије; 8) професор биологије - географије; 9) професор
биологије - хемије; 10) професор биологије - физике; 11) професор биологије - информатике; 12) професор биологије - математике; 13) дипломирани професор биологије - мастер; 14) дипломирани биолог - мастер; 15)
дипломирани професор биологије - географије; 16) мастер - дипломирани
молекуларни биолог - мастер; 17) дипломирани биолог заштите животне
средине; 18) мастер биолог; 19) мастер професор биологије; 20) мастер професор биологије и географије; 21) мастер професор биологије и хемије; 22)
дипломирани дефектолог - олигофренолог са савладаним програмом методике наставе природних дисциплина. 1) Професор техничког образовања;
2) професор технике; 3) професор технике и информатике; 4) професор
информатике и техничког образовања; 5) професор техничког образовања
и машинства; 6) професор технике и машинства; 7) професор машинства;
8) професор електротехнике; 9) професор техничког образовања и техничког цртања; 10) професор техничког образовања и физике; 11) професор
физике и основа технике; 12) професор техничког образовања и хемије;
13) дипломирани педагог за физику и општетехничко образовање ОТО;
14) дипломирани професор физике и основа технике за основну школу;
15) професор физике и основа технике за основну школу; 16) професор
техничког образовања и васпитања; 17) професор техничког васпитања
и образовања; 18) професор политехничког образовања и васпитања; 19)
професор политехничког васпитања и образовања; 20) професор политехничког образовања; 21) професор технике и графичких коминикација; 22)
професор производно-техничког образовања; 23) дипломирани педагог
за физику и основе технике; 24) професор основа технике и производње;
25) професор политехнике; 26) професор технике и медијатекарства; 27)
професор техничког образовања и медијатекар; 28) дипломирани физичар; 29) професор физике и основа технике за основну школу; 30) мастер
дипломирани професор физике и основа технике за основну школу; 31)
мастер дипломирани професор технике и информатике; 32) мастер дипломирани професор технике; 33) мастер професор технике и информатике;
34) мастер професор информатике и технике; 35) професор основа технике
и информатике. 1) Професор физичког васпитања; 2) дипломирани педагог
физичке културе; 3) професор физичке културе. Наставници поред стручне
спреме предвиђене у ал. 1, 2 и 3 морају поседовати стручну дефектолошку
оспособљеност или стручну спрему дипломираног дефектолога. Кандидат
мора да има, у складу са чланом 8 став 4 Закона о основама система образо-
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вања и васпитања, образовање из психолошких, педагошких и методичких
дисциплина стечено на високошколској установи у току студија или након
дипломирања од најмање 30 бодова и шест бодова праксе у установи, у
складу са Европским системом преноса бодова. Кандидат који је у току студија положио испите из педагогије и психологије или је положио стручни
испит, односно испит за лиценцу, сматра се да има образовање из горенаведених дисциплина; 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; да зна
језик на коме се остварује образовно-васпитни рад.
ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс кандидати су дужни да поред краће биографије доставе, у оригиналу или овереном препису/фотокопији, следећу
документацију: извод из матичне књиге рођених, уверење о држављанству
не старије од 6 месеци, диплому или уверење о стеченом одговарајућем
образовању; доказ, односно уверење 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, издат од стране одговарајуће високошколске установе или доказ
- уверење о положеном стручном испиту, односно о положеном испиту за
лиценцу. Уколико кандидат није стекао средње, више или високо образовање на српском језику, у обавези је да достави доказ да је положио испит
из српског језика по програму одговарајуће високошколске установе. Доказ
о неосуђиваности прибавља школа службеним путем. Доказ о поседовању
психичке, физичке и здравствене способности за рад са децом и ученицима
(лекарско уверење) подноси изабрани кандидат по коначности одлуке о
избору, а пре закључења уговора о раду. Директор врши ужи избор кандидата који испуњавају све услове конкурса, које у року од 8 дана од истека рока за подношење пријава упућује на претходну психолошку процену
способности за рад са децом и ученицима, коју врши надлежна служба за
послове запошљавања, применом стандардизованих поступака. О датуму
провере психофизичких способности кандидати ће бити благовремено обавештени од стране школе. Директор доноси одлуку о избору кандидата у
року од 8 дана од добијања резултата психолошке процене способности
кандидата за рад са децом и ученицима. Рок за пријављивање на конкурс
је 8 дана од дана објављивања. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће
се узети у разматрање. Додатне информације се могу добити на број телефона: 013/839-832. Пријаве на конкурс са траженом документацијом могу
се поднети лично или поштом на адресу: ШОСО „Јелена Варјашки“, Жарка
Зрењанина 22, 26300 Вршац.

ШОСО „ЈЕЛЕНА ВАРЈАШКИ“

26300 Вршац, Жарка Зрењанина 22
тел. 013/839-832

Наставник предметне наставе у основној
школи, за предмете: српски језик,
математика, физичка култура - изабрани
спорт, техничко и информатичко
образовање, географија, биологија и
историја

на одређено време до повратка запослене са
породиљског одсуства и одсуства са рада ради неге
детета
УСЛОВИ: образовно-васпитни рад у школи се остварује на српском језику.
Поред законом утврђених општих услова, кандидати треба да испуњавају
и посебне услове: да имају одговарајуће образовање у складу са чланом 8
став 2 Закона о основама система образовања и васпитања и у складу са
Правилником о степену и врсти образовања наставника и стручних сарадника у основној школи („Службени гласник РС - Просветни гласник“, бр.
11/2012 и 15/2013), односно да поседују одговарајуће високо образовање
стечено на студијама другог степена (мастер академске студије, специјалистичке академске студије или специјалистичке струковне студије), по
пропису који уређује високо образовање почев од 10 септембра 2005. године или на основним студијама у трајању од најмање четири године, по пропису који је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. године,
односно да је: 1) дипломирани дефектолог - олигофренолог са савладаним
програмом методике наставе српског језика; 2) професор, односно дипломирани филолог за српскохрватски језик и југословенску књижевност; 3)
професор, односно дипломирани филолог за југословенску књижевност и
српскохрватски језик; 4) професор, односно дипломирани филолог за југословенску књижевност и општу књижевност; 5) професор југословенске
књижевности са страним језиком; 6) професор српскохрватског језика са
јужнословенским језицима; 7) професор југословенске књижевности и српског језика; 8) професор српског језика и књижевности; 9) професор српске књижевности и језика; 10) професор српске књижевности и језика са
општом књижевношћу; 11) дипломирани филолог за књижевност и српски
језик; 12) дипломирани филолог за српски језик и књижевност; 13) дипломирани филолог српског језика са јужнословенским језицима. 1) Професор
математике; 2) дипломирани математичар; 3) дипломирани дефектолог
са завршеном вишом педагошком школом, група математика; 4) дипломирани дефектолог - олигофренолог са савладаним програмом методике наставе математике. 5) Наставници поред стручне спреме предвиђене
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у ал 1 и 2 морају поседовати стручну дефектолошку оспособљеност или
стручну спрему дипломираног дефектолога; 6) дипломирани дефектолог
са завршеном вишом педагошком школом - група математика. 1) Професор
биологије; 2) дипломирани биолог; 3) дипломирани молекуларни биолог и
физиолог; 4) професор биологије и хемије; 5) дипломирани биолог - смер
заштите животне средине; 6) дипломирани биолог - еколог; 7) дипломирани професор биологије и хемије; 8) професор биологије - географије; 9)
професор биологије - хемије; 10) професор биологије - физике; 11) професор биологије - информатике; 12) професор биологије - математике; 13)
дипломирани професор биологије - мастер; 14) дипломирани биолог - мастер; 15) дипломирани професор биологије - географије; 16) мастер - дипломирани молекуларни биолог - мастер; 17) дипломирани биолог заштите
животне средине; 18) мастер биолог; 19) мастер професор биологије; 20)
мастер професор биологије и географије; 21) мастер професор биологије и
хемије; 22) дипломирани дефектолог - олигофренолог са савладаним програмом методике наставе природних дисциплина. 1) Професор техничког
образовања; 2) професор технике; 3) професор технике и информатике;
4) професор информатике и техничког образовања; 5) професор техничког образовања и машинства; 6) професор технике и машинства; 7) професор машинства; 8) професор електротехнике; 9) професор техничког
образовања и техничког цртања; 10) професор техничког образовања и
физике; 11) професор физике и основа технике; 12) професор техничког
образовања и хемије; 13) дипломирани педагог за физику и општетехничко образовање ОТО; 14) дипломирани професор физике и основа технике за основну школу; 15) професор физике и основа технике за основну
школу; 16) професор техничког образовања и васпитања; 17) професор
техничког васпитања и образовања; 18) професор политехничког образовања и васпитања; 19) професор политехничког васпитања и образовања;
20) професор политехничког образовања; 21) професор технике и графичких коминикација; 22) професор производно - техничког образовања; 23)
дипломирани педагог за физику и основе технике; 24) професор основа
технике и производње; 25) професор политехнике; 26) професор технике
и медијатекарства; 27) професор техничког образовања и медијатекар; 28)
дипломирани физичар; 29) професор физике и основа технике за основну школу; 30) мастер дипломирани професор физике и основа технике за
основну школу; 31) мастер дипломирани професор технике и информатике;
32) мастер дипломирани професор технике; 33) мастер професор технике
и информатике; 34) мастер професор информатике и технике; 35) професор основа технике и информатике. 1) Професор физичког васпитања; 2)
дипломирани педагог физичке културе; 3) професор физичке културе; 1)
професор историје; 2) професор историје и географије; 3) дипломирни
историчар; 4) мастер историчар; 5) дипломирани историчар - мастер. Лица
која су стекла академско звање мастер, односно дипломирани мастер треба
да имају завршене основне академске студије историје. 1) Професор географије; 2) дипломирани географ; 3) професор географије и историје; 4)
дипломирани професор биологије и географије; 5) дипломирани професор
географије и информатике; 6) професор биологије - географије; 7) професор физике - географије; 8) професор географије - информатике; 9) дипломирани професор географије - мастер; 10) дипломирани географ - мастер;
11) мастер географ; 12) мастер професор географије; 13) мастер професор
биологије и географије; 14) мастер професор географије и информатике;
15) дипломирани географ - просторни планер. Лица која су стекла академско звање мастер, односно дипломирани - мастер треба да имају завршене
основне академске студије студијског програма: географија, дипломирани
географ, професор географије, двопредметне студије биологије и географије или двопредметне студије географије и информатике. Наставници
поред предвиђене стручне спреме морају поседовати стручну дефектолошку оспособљеност или стручну спрему дипломираног дефектолога. Кандидат мора да има, у складу са чланом 8 став 4 Закона о основама система
образовања и васпитања, образовање из психолошких, педагошких и методичких дисциплина стечено на високошколској установи у току студија или
након дипломирања од најмање 30 бодова и шест бодова праксе у установи, у складу са Европским системом преноса бодова. Кандидат који је у
току студија положио испите из педагогије и психологије или је положио
стручни испит, односно испит за лиценцу, сматра се да има образовање из
горенаведених дисциплина; да има психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и ученицима; да није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дела утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о основама
система образовања и васпитања; држављанство Републике Србије; да зна
језик на коме се остварује образовно-васпитни рад.
ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс кандидати су дужни да поред краће биографије доставе, у оригиналу или овереном препису/фотокопији, следећу
документацију: извод из матичне књиге рођених, уверење о држављанству
не старије од 6 месеци, диплому или уверење о стеченом одговарајућем
образовању; доказ, односно уверење 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 издато од одговарајуће високошколске установе или доказ
- уверење о положеном стручном испиту, односно о положеном испиту за
лиценцу. Уколико кандидат није стекао средње, више или високо образовање на српском језику, у обавези је да достави доказ да је положио испит
из српског језика по програму одговарајуће високошколске установе. Доказ
о неосуђиваности прибавља школа службеним путем. Доказ о поседовању
психичке, физичке и здравствене способности за рад са децом и ученицима (лекарско уверење) подноси изабрани кандидат по коначности одлуке
о избору кандидата а пре закључења уговора о раду. Директор врши ужи
избор кандидата који испуњавају све услове конкурса, које у року од 8 дана
од истека рока за подношење пријава упућује на претходну психолошку
процену способности за рад са децом и ученицима, коју врши надлежна
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служба за послове запошљавања, применом стандардизованих поступака.
О датуму провере психофизичких способности кандидати ће бити благовремено обавештени од стране школе. Директор доноси одлуку о избору
кандидата у року од 8 дана од добијања резултата психолошке процене
способности кандидата за рад са децом и ученицима. Рок за пријављивање
на конкурс је 8 дана од дана објављивања. Неблаговремене и непотпуне
пријаве неће се узети у разматрање. Додатне информације се могу добити
на број телефона: 013/839-832. Пријаве на конкурс са траженом документацијом могу се поднети лично или поштом на адресу: ШОСО „Јелена Варјашки“, Жарка Зрењанина 22, 26300 Вршац.

ЗРЕЊАНИН
ОСНОВНА ШКОЛА
„СВЕТОЗАР МАРКОВИЋ ТОЗА“
Елемир - Тараш
23208 Елемир, Жарка Зрењанина 45

Директор

на период од четири године
УСЛОВИ: Дужност директора може да обавља лице које има: одговарајуће
образовање из члана 8 став 2 Закона о основама система образовања и
васпитања („Службени гласник РС“, број 72/2009, 52/2011 и 55/2013), за
наставника основне школе, педагога, психолога, стечено: а) 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 б) на основним
студијама у трајању од најмање четири године, по пропису који је уређивао
високо образовање до 10. септембра 2005. године; степен и врста образовања прописана је Правилником о степену и врсти образовања наставника
и стручних сарадника у основној школи („Службени гласник РС - Просветни
гласник“, број 11/2012 и 15/2013); дозволу за рад; обуку и положен испит
за директора школе; најмање пет година рада у установи на пословима
образовања и васпитања, након стеченог одговарајућег образовања; 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; да зна језик на ком се остварује
образовно-васпитни рад. Уз пријаву на конкурс са радном биографијом и
предлогом програма рада директора школе, учесници конкурса треба да
доставе: оверену фотокопију дипломе о завршеном одговарајућем високом
образовању; оверену фотокопију уверења о положеном стручном испиту,
односно оверену фотокопију потврде о положеном испиту за дозволу за
рад наставника, педагога и психолога; с обзиром да Министарство просвете, науке и технолошког развоја није донело подзаконски акт који уређује
програм обуке у складу са стандардима компетенција директора, програм
испита, начин и поступак полагања испита за директора установе, пријава
која не буде садржала доказ о испуњавању услова под тачком 3, сматраће
се потпуном, а изабрани кандидат ће имати обавезу да у законском року, по
доношењу подзаконског акта, положи испит за директора; потврду о раду,
којом се доказује да кандидат има најмање пет година рада у установи на
пословима образовања и васпитања, након стеченог одговарајућег образовања; оригинал или оверену фотокопију лекарског уверења о психичкој,
физичкој и здравственој способности за рад са децом и ученицима - доставља само изабрани кандидат; доказ да кандидат није осуђиван, школа
прибавља по службеној дужности (с обзиром да школа прибавља доказ о
неосуђиваности потребно је да кандидати доставе и оригинал или оверену фотокопију извода из матичне књиге рођених); оригинал или оверену
фотокопију уверења о држављанству Републике Србије. Рок за подношење
пријава на конкурс са потребним доказима о испуњавању услова је 15 дана
од дана објављивања у публикацији „Послови“. Непотпуне и неблаговремене пријаве се неће разматрати. Пријаве на конкурс доставити на горенаведену адресу, са назнаком „Конкурс за избор директора школе“. Потребне
информације могу се добити од секретара школе или лично, позивом на
телефон: 023/737-708.

Посао се не чека, посао се тражи
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ПИТАЛИ СТЕ НАС...
Адреса:
Послови - Национална служба
за запошљавање
Гундулићев венац 23-25/IV, 11000 Београд
e-mail: novine@nsz.gov.rs

ТЕХНОЛОШКИ ВИШКОВИ
Пре 8 година сам проглашена технолошким вишком у фирми у којој сам радила 10
година. Да ли имам права да опет заснујем
радни однос у овој фирми, с обзиром да се
потреба за мојим образовним профилом
појавила, тј. расписан је конкурс. Да ли постоји неко законско ограничење за поновно
заснивање радног односа са претходним
послодавцем, с обзиром да ми је исплаћена
прописана отпремнина и остварено право
на коришћење новчане накнаде?
Питање које сте поставили односи се на материју радног права и Национална служба за
запошљавање није непосредно надлежна за примену истог. Указујемо на могућност да питање
поставите Канцеларији за брзе одговоре Министарства за рад, запошљавање, борачка и социјална питања. У овом одговору упознаћемо вас са
неколико одредби Закона о раду, које регулишу
ову материју. Одредбом члана 182 прописано је
да послодавац који је отказао уговор о раду запосленом ако је услед технолошких, економских
или организационих промена престала потреба
за обављањем одређеног посла или дошло до
смањења обима посла, не може на истим пословима да запосли друго лице у року од три месеца
од дана престанка радног односа, осим у случају
из члана 102 став 2 овог закона. Одредбом члана 101 прописано је да је запосленом - особи са
инвалидитетом и запосленом из члана 81 став 2
(запослени са здравственим сметњама утврђеним од стране надлежног здравственог органа, у
складу са законом) овог закона, послодавац дужан да обезбеди обављање послова према радној
способности. Одредбом члана 102 став 1 прописано је да послодавац може да откаже уговор о
раду запосленом који одбије да прихвати посао
у смислу члана 101 овог закона, а одредбом става 2 истог члана прописано је да у случају да
послодавац не може запосленом да обезбеди одговарајући посао, запослени се сматра вишком, у
смислу члана 179 став 5 тачка 1 овог закона.
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Из наведеног произилази да законодавац
није предвидео друга ограничења за запошљавање осим наведеног, те смо мишљења да не
постоји ни сметња за заснивање радног односа
са бившим запосленима. Наравно, предлажемо
да се обратите надлежном органу ради добијања
детаљнијих информација.
Желим да пронађем посао у иностранству, Кроз личне контакте и претрагу по
интернету нисам успео да дођем до правих информација. Чуо сам да Национална
служба може да ми помогне, па ме занима
на који начин?
У оквиру Националне службе за запошљавање функционише Миграциони сервисни
центар (МСЦ), који свакодневно пружа индивидуалну помоћ и саветовање мигрантима и потенцијалним мигрантима о ризицима илегалне
миграције и могућностима за запошљавање у
оквиру легалних миграција, упућује на релевантне локалне институције са циљем развијања
индивидуалних знања и вештина и повећања
могућности за запослење у земљи и иностранству.
Све информације су обезбеђене у форми информатора о државама, који се могу скинути са
српске странице сајта www.migrantservicecentres.
org или добити лично у просторијама МСЦ. Информатори о државама садрже детаљне информације о могућностима за запослење и
студирање у иностранству, визним режимима,
процедурама за добијање виза, радних и боравишних дозвола, условима студирања, спајању
породица, правима и подршци мигрантима у
земљама дестинације, програмима реинтеграције за повратнике у Србију, као и остале корисне
информације.
Мрежу миграционих сервисних центара у
Националној служби за запошљавање чини седам центара, који послују у оквиру следећих филијала НСЗ: Београд, Бор, Ниш, Нови Сад, Нови
Пазар, Крушевац и Краљево.

10.02.2016. | Број 660-661 |

41

АКТУЕЛНО Нове пореске олакшице за послодавце

ПОДСТИЦАЈИ ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ

Послодавцима из приватног сектора од 1. јануара 2016. године обезбеђени су фискални
подстицаји, како би се подстакло запошљавање и отварање нових радних места. Послодавци
позитивно оцењују пореске олакшице и најављују нова запошљавања

И

зменама и допунама Закона о порезу на доходак грађана и Закона о доприносима за обавезно социјално осигурање,
које се примењују од 1. јануара 2016. године, продужена је примена постојеће олакшице за запошљавање нових лица,
која се остварује као право послодавца да оствари повраћај дела плаћеног пореза на зараду и дела плаћених доприноса за обавезно социјално осигурање за новозапослено лице. Олакшица се остварује у висини од 65, 70 и 75 одсто,
у зависности од броја новозапослених, по основу зараде новог радника исплаћене закључно са 31. децембром 2017. године.
Уведена је, такође, и нова олакшица за послодавца - микро и мала привредна друштва, као и за предузетнике који запосле најмање два нова радника. Олакшица предвиђа повраћај 75 одсто плаћеног пореза на зараду и доприноса за обавезно
социјално осигурање за новозапосленог, по основу зараде исплаћене до 31. децембра 2017. године. Ову бенефицију не може
остварити послодавац који већ користи неку врсту подстицаја, у складу са одговарајућим прописом.
Чланови Форума МСПП ПКС већ дужи период указују на потребу стимулативног пореског система, тражећи да се пореска политика реформише управо у овом правцу, у којем су најављени подстицаји. Чланови Форума малих и средњих привредних друштава поздравили су подстицаје које доносе поменути прописи, указујући да су тражили још стимулативније
пореске олакшице. Наиме, било би прогресивно да се предузетници ослободе пореских обавеза на један одређени период, у
зависности од броја запослених, тако што би се утврдили критеријуми и број новозапослених, сматрају представници МСПП.

Округли сто у Новом Пазару

ПОРАСТ ЗАПОШЉАВАЊА
Филијала Нови Пазар НСЗ, у сарадњи са представницима
Пореске управе и Oдељења за привреду Града Новог Пазара,
организовала је округли сто на тему нових пореских олакшица за новозапослене раднике, у складу са изменама и допунама Закона о порезу на доходак грађана и Закона о доприносима за обавезно социјално осигурање.
Циљ скупа било је информисање послодаваца о актуелним
законским прописима и услугама НСЗ, ради подстицања
запошљавања нових радника. Зоран Тимотијевић, представник Пореске управе, представио је нови закон и дао детаљно образложене одговоре на сва питања послодаваца.
Директор Филијале Нови Пазар Нихат Бишевац најавио је предстојеће мере активне политике запошљавања и присутне
упознао са финансијским подстицајима који се могу очекивати у наредном периоду.
Скупу је присуствовало више од 60 еминентних послодаваца са подручја Новог Пазара. До сада је уз пореске олакшице
у Новом Пазару запослено преко 400 нових радника. Охрабрује чињеница да ће се уз помоћ нове мере остварити веће запошљавање код предузетника, али и у микро и малим предузећима. Уз помоћ нових субвенција и мера које спроводи НСЗ,
очекује се значајан пораст запошљавања на подручју града, али и у целом региону.

Сертификати за бебиситере и геронтодомаћице

КОРАК БЛИЖЕ ПОСЛУ

У обуке које су трајале нешто више од месец дана било је укључено осам полазника из
категорије дугорочно незапослених
Филијала НСЗ Косовска Митровица је након успешно завршених обука за бебиситере и геронтодомаћице за полазнике
организовала свечану доделу сертификата. Полазећи од интересовања незапослених да кроз одређене обуке стекну нова
знања која им могу помоћи да лакше дођу до посла и информација добијених анализом локалног тржишта о све већој потражњи за услугама бебиситера и геронтодомаћица, филијала је организовала управо ове обуке.
Представници Филијале Косовска Митровица захвалили су предавачима и честитали полазницима, уз уверење да ће
им стечени сертификати олакшати пут до посла. Предавачи су истакли да су полазници веома професионално прихватили
обавезе и активно учествовали у практичном раду. Имали су прилику да савладају основе посла геронтодомаћице, односно
бебистера, што би требало да им буде од помоћи када се запосле или уколико одлуче да покрену сопствени посао.
,,Током обуке сам доста научила о томе шта би требало да ради једна геронтодомаћица, што сам одмах и применила.
Знање које сам стекла имала сам прилику да покажем непосредно након завршене обуке, зато што сам ангажована у пружању помоћи старијој особи“, истакла је једна од полазница.
У обуке које су трајале нешто више од месец дана било је укључено осам полазника из категорије дугорочно незапослених. Извођач је био Народни универзитет из Ниша, а обуке су стручно и професионално реализовали запослени Здравственог
центра из Косовске Митровице, са посебним акцентом на практичан рад са потенцијалним корисницима услуга.
На подручју Филијале Косовска Митровица НСЗ у 2015. години реализоване су три обуке за тржиште рада, у које је укључено 15 лица са евиденције незапослених.
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АКТУЕЛНО Нова радна места у Горњем Милановцу

ПОСАО ЗА 270 КОНФЕКЦИОНАРА

У

просторијама МК „Рудник“ у Горњем Милановцу, 270
незапослених лица, конфекционара, са евиденције
Филијале Чачак НСЗ - Испоставе Горњи Милановац,
имало је прилику да разговара са представницима
компаније „Трендтекс“ из Пријепоља. Поред Денијала Козличића, извршног директора Групе „Трендтекс“, кандидатима су се обратили и Зоран Мартиновић, директор НСЗ,
Милисав Мирковић, председник општине Горњи Милановац и Саша Обрадовић, директор Филијале Чачак НСЗ.
Иницијатива је потекла од Денијала Козличића, који се
за помоћ у посредовању у запошљавању нових радника обратио директору Националне службе за запошљавање. У веома кратком року саветници у Испостави Горњи Милановац
су изабрали и информисали кандидате.
Компанија има у плану да запосли 300 радника са подручја општине Горњи Милановац и инвестира око 1,2 милиона евра у опремање и покретање производње.
„Закупом производних хала МК ‚Рудник‘, површине око
5.000 квадрата, организовала би се производња радне одеће
намењена искључиво извозу на европско тржиште. Одлучили смо се за Горњи Милановац због његове вишедеценијске
традиције у текстилној индустрији и великог искуства радника“, навео је Козличић.
Током састанка са представницима „Трендекса“ и
НСЗ председник општине Милисав Мирковић изнео је за-

У основно образовање одраслих
укључене 84 особе

ДИПЛОМА
И СЕРТИФИКАТ

Филијалa за град Београд НСЗ реализује Програм функционалног основног образовања одраслих (ФООО) у сарадњи
са четири београдске школе.
У складу са овим програмом, београдска филијала НСЗ
склопила је уговоре са школама за основно образовање одраслих „Ђуро Салај“ и „Браћа Стаменковић“ из Београда
и „Бранко Пешић“ из Земуна и Основном школом „Вук Караџић“ из Степојевца. У основно образовање одраслих укључена су 84 незапослена лица - 36 у првом циклусу, 25 у другом и 23 лица у трећем.
Програм функционалног основног образовања одраслих
намењен је незапосленим лицима без завршеног основног
образовања и представља организациону и програмску целину у систему формалног образовања. Спроводе га основне
школе за образовање одраслих, у којима они стичу основно
образовање примерено њиховим потребама, могућностима
учења и потребама тржишта рада. Реализује се кроз три
циклуса: први - од I до IV разреда, други - V и VI разред и
трећи - VII и VIII разред. Сваки циклус траје по једну школску
годину.
Након успешног завршетка основног образовања, корисници програма имају могућност укључивања у обуке у циљу
стицања компетенција за обављање једноставних послова.
После успешно завршеног комплетног програма, полазници
стичу диплому о завршеном основном образовању и сертификат о завршеној обуци.
Са лицима која су пријављена на евиденцију незапослених, а укључена су у Програм функционалног основног
образовања одраслих, Национална служба за запошљавање
закључује уговоре на основу којих се полазницима рефундирају трошкови превоза за уредно похађање наставе.
Бесплатна публикација о запошљавању

довољство чињеницом да је компанија „Трендтекс“ у МК
„Рудник“ препознала просторне и кадровске капацитете и
одлучила да на овај начин пружи могућност великом броју
суграђана, углавном некадашњих радника ове компаније,
да заснују радни однос.

Завршена основна информатичка
обука у Пироту

ПОДРШКА ОСОБАМА
СА ИНВАЛИДИТЕТОМ

У пиротској филијали НСЗ додељени су сертификати
полазницима који су успешно завршили обуку за тржиште
рада. Народни универзитет Ниш је у сарадњи са Националном службом за запошљавање реализовао основну информатичку обуку за особе са инвалидитетом, у коју је укључено
12 полазника.
Сертификате је уручила Јелена Костић, директорка Филијале Пирот НСЗ, у присуству предавача на обуци и
саветника за образовање одраслих при пиротској филијали
НСЗ.
„Честитам вам на успешном завршетку обуке. Стечени
сертификати ће вам свакако олакшати пут до посла, а Национална служба за запошљавање ће се и даље максимално
ангажовати на пружању подршке особама са инвалидитетом
у свим сегментима који воде до њиховог радног ангажовања“,
истакла је Костићева.
10.02.2016. | Број 660-661 |
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МИ И ЕВРОПА ЕУ - незапосленост на нивоу 2011. године

У ПОЗИТИВНОМ СМЕРУ

Стопе незапослености у ЕУ и даље су у лаганом паду. Упркос томе, разлике међу земљама
чланицама су и даље огромне

К

рајем 2015. године просечна
незапосленост у 28 земаља ЕУ
је била на нивоу јуна 2011. Као
што показују подаци Еуростата за јули 2015, полако се опорављају
тржишта рада у земљама које су биле
погођене кризом. Ипак, инфо-график
показује екстремне разлике између
појединих земаља чланица. Тренутно
највеће разлике постоје између Немачке и Грчке. У Немачкој је стопа незапослености око 4,7%, тј. незапослен је
сваки двадесети радно способан, а у
Грчкој је стопа 25%, тј. незапослен је
сваки четврти радно способан грађанин. До 2012. године овај неславни
рекорд у ЕУ држала је Шпанија, али се
тамо незапосленост полако смањује.
Поготову су незапосленошћу погођени млади људи, испод 25 година.
Стопа њихове назапослености у Грчкој
је око 51,8%, а у Шпанији око 48,6%.
Просечна стопа незапослености у свих
28 земаља чланица и даље пада, а у
јулу 2015. године је била 9,5%, што одговара цифри од око 23 милиона незапослених. Тиме је ова квота мања него
ранијих година, али још увек изнад нивоа пре велике економске кризе.

Немачка се опоравља брже
Почетком 2007. стопа незапослености у ЕУ износила је 7,6%, да би 2008.
чак била и 6,7%. У то време незапосленост је у Немачкој била изнад ЕУ просека. Данска је имала најнижу стопу
незапослености, у јануару 2008. само
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3,3% радно способног становништва
било је без посла. Уследила је криза,
која је нарочито погодила југ Европе.
Пре свега у Шпанији и Грчкој незапосленост прелази 20% и то траје све до
2013, од када и у тим земљама стопа
незапослености полако пада.
У Немачкој је опоравак ишао брже.
У фебруару 2013. Немачка је претекла
и Аустрију и од тада има најнижу стопу
незапослености у кругу 28 земаља
чланица ЕУ. Стопа незапослености у
Немачкој је у јануару пала на 6,2 одсто са 6,3 процента из децембра, што је
најнижа стопа од уједињења Источне и
Западне Немачке 1990. године, после
пада Берлинског зида годину дана раније, наводи се у саопштењу агенције
за запошљавање.
Број незапослених лица у Немачкој, према десезонираним подацима,
смањен је за 20.000, на 2,73 милиона,
што је више од очекивања, с обзиром
да су економисти предвиђали пад
броја незапослених од 6.500. Међутим,
према сезонски неприлагођеним подацима, незапосленост је у Немачкој у
јануару порасла за 239.000, на 2,92 милиона, а стопа незапослености се попела на 6,7 одсто са децембарских 6,1 одсто, наводи се у саопштењу агенције за
запошљавање и додаје да је такав раст
последица сезонских фактора.
„Економија Немачке је у целој
2015. години остварила раст од 1,7 одсто, као резултат динамичне домаће
потрошње. Овај тренд би требало да
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се настави и у 2016. години, будући да
се ситуација на тржишу рада развија у
позитивном смеру“, саопштила је агенција „Франс прес“.

Црна овца Европе
На Француску се често гледа као
на црну овцу у Европи. Ако погледамо
изблиза, можемо видети да је Француска веома отпорна и има бројне предности. Није немогуће да нас француска
економија изненади наредних година,
истиче у својој анализи економиста
Саксо банке Кристофер Дембик.
Прогнозе раста за Француску се
крећу од 0,8% до 2,0% у 2016. Раст остаје преслаб да изазове снажан пад
стопе незапослености. Међутим, влада
може да рачуна на три фактора како
би успела да окрене криву: програме
обуке за пола милиона оних који траже посао (тј. трећину оних који су незапослени дуже од једне године), ваучере
за услуге и већу употребу субвенционисаних уговора од стране локалне
самоуправе. Ако би ова три фактора
заједно ефикасно функционисала, могла би да смање стопу незапослености
упркос порасту броја радно способног
становништва.
Ипак, биће тешко обучити тако велики број незапослених у тако кратком
временском року. Додатни ризик представља и чињеница да локалне власти
не сарађују због смањеног владиног
финансирања, а компаније, такође,
често нису у стању да искористе у пуном смислу изненадну могућност.
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МОЈ ПУТ Здравље из тегли

У НОВИ ПОСАО БЕЗ СТРАХА

Млади супружници су 2014. године у Војводину донели оброке у тегли, нову идеју
са Запада. Најчешће коришћене за ајвар или краставчиће, тегле су у мисији
Елесин добиле нову намену

И

док је имао фирму у области
интернета и фотографије и
сада кад са супругом Иваном
(32) води успешну компанију
Tegla’s, Новосађанин Владимир Елесин (32) води се изреком: „Не зна се да
ли ће промена донети боље или лоше,
али да би се било шта од тога догодило,
неопходно је да се промена деси.“ Због
тога будућим предузетницима саветује да престану да чекају боље сутра,
као и да одагнају страх од промена и
крену у посао.
Млади супружници сећају се како
су 2014. године у Војводину донели
оброке у тегли, нову идеју са Запада, и како им за овај породични посао
није био потребан астрономски новац,
како многи мисле. До тада најчешће
коришћене за ајвар или краставчиће,
тегле су у мисији Елесин добиле нову
намену.

Све је домаће, осим тегли, јер како
каже Владимир, домаћа фабрика стакла није изразила жељу да сарађује са
приватним сектором.
- Радио сам у ИТ индустрији, често и по 18 сати дневно, на два посла и
скупљао новац. Морао сам да створим
почетни капитал, јер нисам имао маму
и тату да ми дају паре, као ни кредит
или банку. Могао сам да ставим новац
у сламарицу и чекам црне дане или да
почнем да обрћем средства. Због тога
људима који имају идеју зрелу за реализацију предлажем да покушају, јер
ако то не ураде сигурно ће се кајати, а и
ако случајно пропадне посао, знаће да
су барем пробали - искрен је Владимир.
А како је све почело? Једне вечери сурфујући по интернету, видели су
наслов: „Идеја која је освојила хиљаде
запослених“. То им је била водиља да
здрав оброк - салату сместе у теглу и
понуде Новосађанима. Знали су да ће
Бесплатна публикација о запошљавању

им први купци бити људи који у току
радног времена често бирају „тројство“
- бурек, пицу или гибаницу, јер немају
велики избор када је о здравој храни
реч.
- Схватили смо да то нико до сада
није урадио у Србији. Иако не потичемо
из гастрономског света, ја као инжењер
графичког дизајна, а Ивана као васпитачица и физиотерапеут, знали смо да
ћемо салатама дати свој печат. Када
смо осмислили рецепте, свако јело смо
лично пробали, као и наши пријатељи,
који и сада када имамо 15 сланих и 7
слатких производа искрено дају свој
суд.
- На Лиману су и производња и
продаја. Ми не тражимо класичне куваре, већ гурмане који уживају у храни и воле да једу, а сваки наш радник у
обавези је да проба салате и слаткише,
како би знао шта је направио и шта продаје - објаснила је Ивана, која је тренутно на породиљском одсуству.
- Откако је Сара ушла у наше животе, расподела послова је таква да је
она прироритет. Ивана је са њом у току
дана, а ја сам преузео посао на себе.
Салате још није пробала, чекамо прве
зубиће - поносан је Владимир.
Ови предузетници признају да су
им, осим вишемесечних припрема локала и рецепата, додатни стрес створили нелогични закони и пословање
у српској привреди. Када су се некако
томе прилагодили, уследио је скептицизам и неверица чланова породице и
појединих пријатеља.
- Родитељи свакако припадају
генерацији којој је важан државни
посао, а да будем искрена, могу да их
разумем, јер сам напустила стабилну
фирму и добро радно место да бих се

Владимиру придружила у Tegla’s-у. Првобитно нису били одушевљени, а сада
је све другачије - каже Ивана.
- Који год да је посао у питању, у
нашој земљи је тешко пробити предрасуде када почињете нешто ново. Услед
комплетне ситуације, политичке и економске, људи једноставно не верују у
боље сутра, а ко у то не верује, не може
ни почети нешто да ради. Због тога је,
као што сам рекао, важно покренути се
са мртве тачке, како би нам сутра свима заиста било боље - поручује Владимир.
Пред крај разговора попричали
смо о еколошкој одговорности и франшизингу. Наиме, ова фирма је једна од
ретких у Србији која је за мање од годину дана пословања продала франшизу
компанији из Београда, односно права
и обавезе да производи оброке у тегли,
под истим именом, у истом паковању и
по оригиналној рецептури.
- Следећи уверење да све што радимо радимо онако како бисмо волели
да други нама направе, на сваких 10
враћених тегли пружамо могућност
муштеријама да добију нову теглу са
оброком за један динар. Свесни да држава неће стати иза нас, нити да ће нас
неко прогласити еколошки освешћеном компанијом, решили смо да својим
примером покажемо како се размишља на еко-начин - каже Владимир.
- Док сам у почетку радила по 12
сати у продаји, а и данас, срећном ме
чине људи који уђу у наш локал са осмехом и са њим изађу - рекла ми је
Ивана на крају разговора и споменула
две нове салате: „4 сира“ и „Попај“.
Извор: Ненад Благојевић
www.pricesadusom.com
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ГОРЕ - ДОЛЕ Скопље

21.000 ЕВРА ПО РАДНИКУ
ДА ЛИ СЕ ИСПЛАТИ?

Подгорица

С

едам страних компанија које раде у слободним индустријским зонама у Македонији за седам година добиле су укупно 56 милиона евра државне помоћи. Према
анализи Центра за економске анализе, помоћ у државним субвенцијама и ослобађању од пореза достиже и до 47
одсто висине средстава које су те стране компаније уложиле
у Македонији.
„Ако пренесемо те трошкове на ниво генерисаних нових
запошљавања у тим компанијама, онда једно ново запошљавање кошта 21.000 евра“, рекла је Весна Гарванлиева из
Центра за економске анализе.
Према њеним речима, македонска економија бар за сада
не осећа велику корист од страних инвестиција, али би могла да се интензивира у наредним годинама. Њихово учешће
у укупном извозу Македоније износи 27 одсто, али додата
вредност коју седам страних компанија из слободних зона
дају бруто домаћем производу Македоније износи непуни
проценат.
Компаније из технолошких индустријских развојних
зона, које су извозно оријентисане, мало утичу на додату
вредност, јер истовремено и увозе највећи део инпута. У анкети невладине организације „Десо“, у којој је учествовало 268
менаџера македонских компанија, највећи део се сагласио са
владином политиком привлачења страних инвестиција.
Истовремено, више од 70 одсто македонских менаџера
сматра да су домаће фирме дискриминисане у односу на
стране и очекују једнак третман. Просечна плата у компанијама у слободним зонама је мање од просека зарада на нивоу Македоније и износи 200 евра.

Загреб

„ЛИДЛ“ НУДИ НАТПРОСЕЧНУ
ПЛАТУ, ПРЕВОЗ И...
„Лидл“ у Хрватској нуди натпросечну плату у трговини, као и плаћене прековремене сате и превоз. „Лидл“
је широм Хрватске отворио тридесетак нових позиција за
сезонске раднике, као и две позиције за аналитичара ИТ
система и ИТ администратора. Радни задаци састоје се
од рада на каси и услуживања купаца, слагања робе и
пуњења полица, као и чишћења продавнице. За пријаву
потребно је имати КВ/ССС трговачког или сродног смера,
као и радно искуство у трговини или угоститељству.
Почеци „Лидла“ у Хрватској сежу још од 2002. године,
када су први запослени припремали тржиште, куповали
земљишта и градили трговине. Врата првих 13 трговина
купцима су отворена 2006. године, док је данас у Хрватској отворено више од 80 трговина. Компанија „Лидл“ у
Хрватској запошљава око 1.700 радника.
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ДОЖИВОТНУ НАДОКНАДУ
ТРАЖИ 15.000 ЖЕНА ВИШЕ

Ф

онд пензијског и инвалидског осигурања до сада је
донео 3.197 решења о обустави исплате пензија за
мајке са троје и више деце ради права на доживотну накнаду, рекао је за „Побједу“ директор Фонда
Душан Перовић.
Министарство рада и социјалног старања добило је чак
20.000 захтева жена које желе да примају доживотну накнаду, што би значило да је међу њима око 16 одсто пензионерки. Колико ће од тих 20.000 захтева бити и одобрено још се не
зна, јер је обрада података у току.
Предлагач Закона о социјалној и дечјој заштити којим
су предвиђена ова примања за мајке Александар Дамјановић, очекивао је да се пријави само 5.000 жена. Он тврди
како је тај број данас увећан зато што је влада дефинисала
основе ко може да користи накнаду и омогућила да се и пензије могу заменити за ова примања.
У Министарству рада и социјалног старања почели су
да анализирају пристигле захтеве, а након што је Монстат
крајем прошле седмице објавио податак о просечној нето заради за прошлу годину, која износи 480 евра, извесно је колико новца ће морати да се издвоји за исплате.
Жене са троје и више деце које имају 25 година радног
стажа примаће 70 одсто просечне нето зараде, односно 336
евра, као и оне које имају четворо и више деце и 15 година
радног стажа. Мајке које су 15 година на Заводу за запошљавање и имају троје или више деце примаће нешто мање - 40
одсто нето зараде или 192 евра.
Министарство је било определило само 13 милиона за
исплату ових примања, али су проценили да ће им, ипак,
требати од 30 до 40 милиона. Упркос томе, овај ресор обећава мајкама да неће бити проблема у исплатама и да ће накнаде бити редовне. Оно што брине Министарство рада и социјалног старања јесу сумње да на северу поједини грађани
злоупотребљавају Закон о социјалној и дечјој заштити. Претпостављају да многи подносе захтеве за развод како би задржали примања материјалног обезбеђења, али и стекли право
на доживотне накнаде. Након што се брачни парови разведу
на суду, деца се додељују оцу, а мајка бива растерећена обавезе да плаћа алиментацију и подноси пријаву за доживотну
накнаду.
Управо због оваквих случајева министарка рада Зорица
Ковачевић разговарала је са министром правде Зораном
Пажином и председницом Врховног суда Весном Меденицом, како би решили проблем. Судови ће зато испитати да ли
је било манипулација и биће кажњени они за које се докаже
да су поступали мимо прописа. Прва накнада за мајке биће
исплаћена 20. фебруара.
Национална служба за запошљавање • www.nsz.gov.rs

САЗНАЈТЕ ВИШЕ Рад домаћице у Србији вреди 1.000 евра месечно

А ПАЛАЧИНКЕ У ПОНОЋ? НЕПРОЦЕЊИВО!

Цена чишћења куће или стана зависи од квадратуре - за простор од 50 квадрата
око 2.000 динара недељно, односно 104.000 годишње

С

а малим варијацијама, домаћица започиње свој радни дан пре
свих чланова породице. Док укућани још спавају, она спрема доручак, а када мужа и децу испрати на
„радне задатке“ обично креће на пијацу
и у продавницу. По повратку кући решава хамлетовску дилему - да ли да се
ухвати у коштац са брдом неопегланог
веша или са спремањем собе малишана
која изгледа као да је протутњао омањи
земљотрес. Ово размишљање можда прекида цвиљење љубимца, који
је подсећа да закони биологије имају
право првенства над сређивањем играчака.
По повратку из парка схвата да ће
једно од двоје деце ускоро стићи кући и
почиње да спрема главни и „помоћни“
ручак, за случај да наследник неће да
једе кашиком. Док чека повратак детета из школе, усисава, пегла и сређује
хаос који су иза себе оставили укућани.
Када заврши са спремањем ручка, развози децу на ваннаставне активности,
јер данашњи клинци сматрају да нису
у тренду ако истовремено не иду на тенис, балет и уче страни језик. Док чека
да се тренинг или час заврши, пазари
у најближем дућану. По повратку кући
чека је пас кога нико није прошетао,
супруг који би нешто да грицне док
гледа ТВ програм и дете са којим мора
да вежба математику пред писмени задатак.
Покушавајући да израчуна колико
кошта неплаћени рад његове супруге

Бесплатна публикација о запошљавању

која је „само“ мајка и домаћица, Американац Стивен Нелмс је на свом блогу
www.weareglory.com навео колико се
плаћају послови које обавља његова супруга. Дошао је до фасцинантне
суме од 73.960 долара годишње. У тај
салдо ушао је трошак за дадиљу од
705 долара недељно, односно 36.660
долара годишње. Ако би нека агенција
чистила кућу уместо његове жене, ту
услугу би наплатила око 5.200 долара
на годишњем нивоу, куварица би свој
рад наплатила 240 долара недељно,
односно 12.480 долара годишње, особа
која би ишла у куповину уместо њих
наплаћивала би 65 долара по шопингу
(13.520 долара годишње), прање веша
би плаћали 25 долара недељно, односно 1.300 долара годишње, а за организацију породичних прослава издвајали
би 75 долара по сату, односно 900 долара годишње.
А колико би коштао неплаћени рад
српске домаћице?
Жене које кувају за четворочлану породицу ову услугу наплаћују између 15.000 и 20.000 месечно. Ту се не
рачунају палачинке у поноћ кад неком
од укућана падне шећер, ни устајање
у ситне ноћне сате када се тинејџери
мртви гладни враћају из ноћних провода или су баш тада расположени за
разговор о симпатији и смислу живота.
Услугу прања и пеглања веша (једна машина - пет килограма) перионице
наплаћују око 750 динара. Ако се има
на уму да се у четворочланој породици једна машина веша пере дневно, то
значи да мајчино пеглање кошта 5.250
динара недељно, односно око 20.000

динара месечно. У ту рачуницу не спада пеглање кошуље у седам ујутру, јер
је муж схватио да кошуља мора да се
препегла.
Цена чишћења куће, односно стана, зависи од квадратуре и за простор
од 50 квадрата износи око 2.000 динара
седмично, односно 104.000 годишње.
Бебиситерка своју услугу наплаћује око 20.000 динара месечно за
једно дете које чува осам док су родитељи на послу, а вечерња и ноћна
дежурства коштају додатно. Дакле, на
годишњем нивоу плата бебиситерке је
240.000 динара, под условом да чува
само једно дете. Мама је на тој дужности 24 часа дневно и на располагању је
свој деци.
Куповину ствари за домаћинство
агенције наплаћују 300 динара, ако је
радња у комшилуку. Уколико је удаљена, цена расте. Под претпоставком да се
у радњу иде једном дневно, то значи да
„услуге шопинга“ коштају 100.000 динара годишње.
Љубав према псима нема цену, али
професионалци који би пса изводили
у шетњу уместо вас за свој рад би тражили 7.000 динара недељно, односно
24.000 месечно или 288.000 динара годишње.
Приватни професори двочас наплаћују око хиљаду динара (зависно од
предмета), а зна се да је додатна едукација малишана углавном мајчин домаћи задатак...
Када се саберу све набројане
ставке неплаћеног рада домаћице у Србији, долази се до суме од скоро хиљаду
евра месечно.
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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

