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Текст огласа за слободна радна места можете
предати у најближој филијали/служби НСЗ.

Према статистичким подацима Евростата, најмања
разлика у платама између жена и мушкараца у ЕУ је у
Словенији, а највећа у Естонији. Жене у Немачкој зарађују
за око једну петину мање од мушкараца. Шта се дешава
са женским предузетништвом у Србији, где су препреке,
има ли помоћи, шта се дешавало на 1. Београдском сајму
женског предузетништва - у Теми броја.
Другу годину заредом забележено је мање незапослених у Севернобачком округу. Током прошле године готово
пет хиљада људи уместо исплате за незапослене примило
је своју зараду. Према подацима НСЗ, прошле године посао је добило 4.945 Суботичана. На истој страни - Привреда - најава турских инвестиција: „У Нишу ћемо отворити
фабрику у којој ће радити 2.000 људи. Постоји још једна
инвестиција - фабрика у Владичином Хану за 500 радника“, рекао је амбасадор Турске у Београду Мехмет Кемал
Бозај.
Влада Србије спремна је да помогне фабрици „Панасоник лајтинг дивајсиз Србија“ у Свилајнцу да даље проширује погоне и запошљава, најавио је премијер Александар
Вучић. У тој фабрици 2011. године радило је 40, а данас
390 радника. На истој страни - Актуелно - најава нове
телефонске услуге: „СОС мобинг“. Сви који сматрају да су
жртве злостављања на раду, бесплатним позивом на број
0800-300-601 и притиском одређеног тастера од 0 до 5, добиће неопходне информације и одговоре на питања шта је
мобинг, које радње подразумева и који су модели заштите
од злостављања.
Нови Зеланд је усвојио закон којим се забрањују уговори о раду без дефинисаног броја радних сати, такозвани
„zero-hour“ уговори, што је један од првих законских аката
у развијеном свету којим се укида коришћење уговора који
су критиковани као експлоататорски, према којима запослени треба да буду на располагању послодавцима 24 сата
седам дана недељно. Детаљније на страни Горе - Доле.
Како је Љубиша Дрињаковић, који је у Хановеру завршио машински факултет, одлучио да скупи све знање на
једно место и да у родном селу отвори млекару са најбољим
воћним јогуртом на свету? У томе му је помогао немачки
пријатељ Герд Боргман, с којим је отворио млекару у шумадијском селу. О томе на страни Мој пут.
Велики број младих жели да промени посао у наредних пет година. Компаније морају да пронађу начин како
да развију лојалност међу младима или ризикују да изгубе велики проценат запослених. Чак 44 одсто младих
размишља да напусти свој тренутни посао у наредне две
године, а тај број се повећава на 66 одсто када посматрамо
временски период до 2020. године. Ово су резултати „Дилојтовог“ истраживања које је спроведено међу 7.700 младих из 29 земаља. Шире у тексту под насловом „Способни
да кажу НЕ“.
„Видели смо да је један од проблема на који се привредници жале то што, по потреби, када нема довољно пара
локалне самоуправе једноставно дигну неке таксе. Такође,
порез на имовину, који се редовно убирао од правних лица,
није се редовно убирао од физичких лица - ко плати, супер, ко не плати, нема везе. Уместо да само убире новац од
правних лица, решили смо да помогнемо локалној самоуправи да то боље ради, кад већ постоји законска регулатива, а то јесте порез на имовину“, каже Александер Грунауер, шеф пројекта „Локални економски развој у источној
Србији“ у Немачкој организацији за међународну сарадњу
ГИЗ. Какви су ефекти пројекта, на страни Ми и Европа.

Редакција

ПРИВРЕДА Другу годину заредом забележено мање незапослених у Севернобачком округу

ПОСАО ДОБИЛО 4.945 СУБОТИЧАНА

Т

Међу запосленима предњаче жене, млади, али и неквалификовани

оком прошле године готово пет хиљада људи уместо
исплате за незапослене примило је своју зараду. Према подацима Националне службе за запошљавање,
прошле године посао је добило 4.945 Суботичана.
Душан Торбица, директор суботичке филијале НСЗ, износи за „Политику“ податке о ситуацији у Суботици, али и
читавом Севернобачком округу, коме припадају и општине
Бачка Топола и Мали Иђош. Другу годину заредом у 2015.
забележено је мање незапослених у Севернобачком округу
и у све три локалне самоуправе. Лане је на подручју округа
било 13.695 незапослених, што је преко 11 одсто мање него
пре две године. У Суботици је на евиденцији НСЗ било 8.879
лица, док је пре две године било преко 10.000 незапослених.
Занимљиво је да су до посла пре стизале жене, које чине преко 53 одсто запослених, али и млади до 30 година, којих је
37,95 одсто на евиденцији.
У популацију која тешко долази до посла спадају људи
са преко 50 година, који иначе, према подацима Републичког
завода за статистику, чине највећи део радно способног становништва. Торбица износи податак да је више од 16 одсто
запослених у прошлој години прешло пету деценију.
Најтраженији у прошлој години су били радници са
трећим и четвртим степеном стручности, који чине преко 51
одсто запослених, следе их лица без квалификације или са
ниском квалификацијом, којих је готово 40 одсто. Лица са високом и вишом стручном спремом чине тек девет одсто међу

„Отварамо фабрике у Србији“, најавио
амбасадор Турске у Београду

У НИШУ ФАБРИКА ЗА 2.000,
У ХАНУ ЗА ЈОШ 500 РАДНИКА

„Односи Турске и Србије су добри, нарочито у пољу економије“, изјавио је амбасадор Турске у Београду Мехмет Кемал Бозај и додао да турски инвеститори виде Србију као
добро место и конкурентно тржиште.
„Имамо више инвеститора и на томе хоћу да захвалим
српској влади и премијеру Вучићу. Инвеститори су охрабрени, нарочито након последњег Бизнис форума који је одржан
28. и 29. децембра“, рекао је Бозај у интервјуу за Н1.
„Имамо велику инвестицију у Нишу, отворићемо фабрику у којој ће радити 2.000 људи. Постоји још једна инвестиција - фабрика у Владичином Хану за 500 радника“, рекао је
Бозај.
Туризам, такође, спаја Турску и Србију, наводи амбасадор, као и чињеница да многи држављани Турске током целе
године транзитно користе Коридор 11 у транзиту из земаља
западне Европе ка својој домовини.

лањским запосленима. Према подацима којима располаже
Национална служба за запошљавање, међу онима који су
сада добили посао чак 32,7 одсто је имало стаж на тржишту
рада дужи од годину дана.
Податак о готово пет хиљада Суботичана који су у 2015.
години добили посао ипак није потпун, јер када се подацима којима располаже Национална служба за запошљавање
додају подаци и других државних служби, стиже се до броја
од око 13 хиљада Суботичана, укупно 17 хиљада становника Севернобачког округа који су добили посао. То би значило
да је сваки десети Суботичанин добио или променио посао
прошле године.
А.И.

У Дому омладине Београда - 29. и 30. марта

САЈАМ СРЕДЊИХ СТРУЧНИХ
И УМЕТНИЧКИХ ШКОЛА
Овогодишњи дводневни Сајам средњих стручних и
уметничких школа, под слоганом „По својој мери школу
изабери“, биће одржан у Дому омладине Београда, 29. и
30. марта, од 10 до 16 сати.

АКТУЕЛНО Град Лозница уступа три хектара земљишта

ЛЕКОВИТО БИЉЕ - ЗДРАВ ПРОФИТ

Филијала НСЗ у Лозници у току прошле године организовала обуку за органску
производњу и узгој поврћа

У

дружење грађана „Флора“ Подриње, у партнерству са Градском управом,
Фондом за развој града, „Пољосаветом“ и лозничком филијалом НСЗ,
спровело је низ активности у току 2015. године на организовању обука
и пружању стручне помоћи у започињању сопственог бизниса. Циљ је
био да се заинтересованим суграђанима скрене пажња на потенцијале и профитабилност производње и гајења лековитог и ароматичног биља на подручју
западне Србије, али и на остваривање профита сакупљањем лековитог биља из
природе.
Успешна сарадња настављена је и у 2016. години, организовањем скупа
одржаног 10. марта у просторијама Канцеларије за младе у Лозници, како би се
помогло потенцијалним и постојећим предузетницима у настојању да започну,
прошире или допуне своју делатност узгоја лековитог и ароматичног биља.
О гајењу лековитог биља говорили су Златица Крсмановић и Миленко
Ђурић, дипломирани инжењери пољопривреде. Истакнути су основни подаци
о техничко-технолошким, тржишним и финансијским карактеристикама овог
посла, које су потребне сваком предузетнику како би сагледао оправданост покретања нове пословне активности. У пратећем програму приказан је и кратки
филм Института „Др Јосиф Панчић“ о узгајању невена (Calendula officinalis), белог
слеза (Althalea officinalis) и матичњака (Melisa officinalis).
Град Лозница ће ове године уступити близу три хектара земљишта на коришћење Пољопривредно саветодавној и стручној служби „Пољосавет“ д.о.о. из Лознице, на коме се планира подизање огледних поља лековитог биља од средине марта до
средине априла. Национална служба за запошљавање - Филијала Лозница, један од значајних партнера на пројекту, у току
прошле године организовала је обуку за органску производњу и узгој поврћа у затвореном простору.
Зорица Гачић

У Филијали Шабац НСЗ уручени сертификати полазницима обука

У

НОВА ЗНАЊА ЗА НОВЕ ПОСЛОВЕ

Филијали Шабац НСЗ свечано су уручени сертификати полазницама обука које су реализоване од децембра 2015.
до фебруара 2016. године. Обуке је похађало 28 незапослених, међу којима и 11 особа са инвалидитетом. У обуку за
енглески језик - Б1 ниво укључено је десет, а у књиговодствену обуку 7 незапослених лица. За особе с инвалидитетом
реализована је основна информатичка обука и почетни курс енглеског језика.
Основни циљ обука је унапређивање радних капацитета незапослених, стицање нових вештина и знања као значајних
алатки на тржишту рада и при запошљавању.
Директор Филијале Шабац Радивоје Мићић посебно је нагласио значај социјалне компоненте, која уз едукативну незапосленим особама повећава шансе на тржишту рада, што показују и ефекти досадашњих обука, јер се више од 20 одсто
полазника запосли након одређеног периода.
„Обуке су добра активна мера, која незапослене чини компетентнијим и сналажљивијим на тржишту рада, тако да ће
и ове године акценат бити на стручном оспособљавању наших корисника. Реализоваћемо две нове обуке - почетни ниво
немачког језика и обуку за завариваче по ИПА пројекту, које уз додатне предуслове могу бити шанса и за запошљивање ван
наше земље“, додао је Мићић.
Анђелка Пајтић

Краћи пут до нових купаца

ПОРТАЛ ЗА ПРОМОЦИЈУ ПРОИЗВОДА МАЛИХ ФАРМЕРА

Информациони систем „Агроклуб“ представио је у Новом Саду нову услугу, намењену
промоцији пољопривредних производа на интернету, на домену www.aweb.rs.
„Највећи досадашњи интерес за оваквим интернет страницама препознали смо код
мањих произвођача вина, ракије, меда, уља, домаћих трајних деликатеса, који немају могућност великог улагања у сопствену страницу“, изјавила је Верица Матић, из сектора маркетинга „Агроклуба“. Управо њима је, како додаје, намењен овај производ, како би дошли до
нових купаца путем интернета.
„Продаја на кућном прагу често не даје довољне ефекте, посебно ако домаћини желе да
шире производњу. На овај начин свом производу отвориће врата ширег тржишта“, рекла је
Матићева.
Корисници ове услуге сада на једном месту могу да ускоче у свет интернета, без инвестирања и информатичког знања, уз потпуну техничку и саветодавну подршку у дигиталном
маркетингу њихових производа.
„Највећа предност ових страница је однос уложено-добијено, јер основна интернет страница кошта само 7.000 динара годишње. Више од 10 година бавимо се израдом интернет страница и на овај начин желимо да срушимо баријере које пољопривредни производ одваја од
купца на интернету“, каже Ведран Стапић, сувласник фирме.
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АКТУЕЛНО Влада ће помоћи ширење „Панасоника“ у Србији

ДЕСЕТОСТРУКО ВИШЕ ЗАПОСЛЕНИХ

У фабрици у Свилајнцу 2011. године радило 40, а данас 390 радника
„Влада Србије спремна је да помогне фабрици Панасоник лајтинг дивајсиз Србија у Свилајнцу, у даљем проширењу погона и запошљавању још већег броја радника“,
изјавио је премијер Александар Вучић. Он се састао са директором „Панасониковог“ програма Шусакуом Нагаеом и
руководством те компаније у Европи и обећао помоћ владе
подстицајним мерама, како би број запослених у фабрици, у
којој тренутно ради 390 радника, био знатно већи.
„Све што је добро за Србију влада ће да подржава“, рекао
је премијер и нагласио како верује да ће јапанска компанија,
проширујући производњу, допринети расту БДП-а и запослености у Србији, али и доласку нових јапанских инвеститора.
„Јапанци воле чврст и сигуран рад, а не брз и несигуан
и ми смо срећни што су се определили да остану у Србији
дуже време“, рекао је Вучић, подсетивши да је 2011. године
у тој фабрици радило 40 радника. Производи из Свилајнца
се шаљу на страна тржишта, између осталог и у Русију, због
чега су инвеститори веома задовољни. Директор „Панасониковог“ програма Шусаку Нагае је рекао да у оквиру „Панасоник групе“ послује око 480 компанија и око 1.000 фабрика
широм света.
„Немогуће је да посетим све фабрике на свету, али се
трудим да посетим што је могуће више, да видим каква је
ситуација и да разговарам са запосленима“, рекао је Нагае.
Он је истакао да је неколико пута боравио у Европи,
али да му је ово прва посета Србији, као и да је сигуран да
је „Панасоник лајтинг дивајсиз Србија“ (Panasonic lighting
devices Serbia) једна од најбољих у тој области, као и да извози
најбоље производе на светско тржиште.
„Задовољни смо што доприносимо штедњи енергије
и смањењу угљен-диоксида широм планете. Надамо се да
ћемо ширити свој посао“, рекао је Нагае.
Амбасадор Јапана у Србији Ђуићи Такахара истакао је
да је фабрика „Панасоника“ у Свилајнцу добар пример јапан-

ске инвестиције и додао да очекује да ће привући интересовање и других потенцијалних јапанских инвеститора.
„Од почетка рада фабрике компанија даје допринос српској привреди, националној и локалној, кроз отварање нових
радних места, приходовање у страној валути и пореске приходе“, рекао је Такахара, који је похвалио реформе које спроводи Влада Србије.
Директор „Панасоник лајтинг дивајсиз Србија“ Дирк
Бантел рекао је да је „Панасоник“ инвестирао много новца
у фабрику у Свилајнцу, како у производњу, тако и у људске
ресурсе, да запослени напорно раде, али и да су високо мотивисани. Бантел је истакао да успеха компаније не би било без
подршке власти, како локалне, тако и републичке.
Јапанска компанија „Панасоник“ у Свилајнцу производи
електронске уређаје за расветна тела и запошљава 394 радника. „Панасоник“ је лидер међу српским извозницима, јер
је прошле године остварио суфицит од 27 милиона долара, а
погон у Свилајнцу је отворен 2011. године.

Помоћ жртвама злостављања на раду

УСКОРО
„СОС МОБИНГ“

„СОС мобинг“, телефонска услуга преко које ће сви грађани моћи да се информишу о својим правима и начинима
заштите од злостављања на раду, ускоро ће бити активирана, најављено је из Републичке агенције за мирно решавање
радних спорова.
Сви који сматрају да су жртве злостављања на раду,
бесплатним позивом броја 0800-300-601 и притиском
одређеног тастера од 0 до 5, моћи ће да добију неопходне информације и одговоре на питања шта је мобинг, које радње
подразумева и који су модели заштите од злостављања.
„СОС мобинг“ ће грађанима бити доступан 24 сата, док
је разговор са правном службом Агенције могућ од 07.30 до
15.30 сати, позивом поменутог броја уз бирање тастера 0.
Ова помоћ је заједнички пројекат Републичке агенције
за мирно решавање радних спорова и Министарства за рад,
запошљавање, социјална и борачка питања, који се спроводи
у циљу подизања свести о забрани злостављања на раду и
код послодаваца и код запослених.
Директор Агенције Миле Радивојевић рекао је за „Танјуг“
да ће се подизањем свести и знања о превенцији и заштити
Бесплатна публикација о запошљавању

од злостављања на раду постићи ефекти који су прихватљиви и послодавцу и запосленом.
„Само задовољан запослени постиже већу продуктивност, што се рефлектује на боље резултате рада, а самим тим
и на профит послодавца“, указао је Радивојевић.
Мобинг, односно злостављање на раду, у Србији је један
од најчешћих разлога због којих се покрећу радни спорови
пред Републичком агенцијом за мирно решавање спорова,
иако се у току поступка у 70 одсто случајева испостави да
није реч о мобингу већ о некој другој повреди радних права
или чак о злоупотреби права.
Према подацима те агенције, прошле године од укупног броја радних спорова четвртина се односила на мобинг.
Од тог броја једна трећина предлога стигла је из приватног
сектора, док су чак две трећине дошле из јавног сектора, најчешће из здравства и просвете.
23.03.2016. | Број 666 |
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ТЕМА БРОЈА Први Београдски сајам женског предузетништва

ЖЕНЕ ИМАЈУ РЕЧ

Дефинишите успех под својим условима, остварите га својим правима и
изградите живот који ћете успешно живети - поручила Јелена Маркулин Митић,
власница предузећа „Арт полис галери“. Женско предузетништво у Србији
у последњих неколико година у експанзији. Око 30 одсто малих и средњих
предузећа припада женама

У

Коларчевој задужбини, 15. марта, први пут је одржан
Београдски сајам женског предузетништва, на коме
је своје производе и услуге представило 48 фирми у
власништву жена. Представљање пословног искуства
предузетница које су се већ доказале у приватном бизнису,
пружило је подстрек суграђанкама да се одлуче да започну
самосталну делатност и тако остваре своје пословне идеје.
- Култура наше земље је главни бренд на коме радим.
По завршетку студија у Барселони вратила сам се у Србију,
са жељом да уобличим креативни дух са ових простора, организујем младе и наговорим их да не одлазе одавде и не
односе уметност. Њихове и моје уметнине треба да одлазе
из наше земље само ако су купљене у њој - рекла је на отварању сајма Јелена Маркулин Митић, власница предузећа
„Арт полис галери“, које пружа услуге графичког дизајна и
окупља двадесетак уметничких галерија и слободних уметника и дизајнера.
- Дефинишите успех под својим условима, остварите га
својим правима и изградите живот који ћете успешно живети - поручила је ова успешна млада пословна жена будућим
предузетницама.

Економски јаке и самосталне жене треба да
буду основа предузетништва, основа малих и
средњих предузећа, јер се тако јача породица и
доприноси борби против насиља
Посетиоцима сајма обратили су се и градоначелник
Београда Синиша Мали, градска секретарка за привреду Тијана Маљковић, председница Одбора за привреду у
Скупштини Србије Александра Томић и директор Националне службе за запошљавање Зоран Мартиновић.
- Учешће жена у креирању пословног окружења и развоју привреде је од великог значаја, а женска интуиција,
виспреност и знање неопходне су вредности за развој наше
привреде. Економски јаке и самосталне жене треба да буду
основа предузетништва, основа малих и средњих предузећа,
јер се тако јача породица и доприноси борби против насиља.
Град Београд је за ову годину издвојио пет милиона динара за предузетнице, односно за обртна средства и куповину
опреме. Женама је, такође, омогућено да конкуришу и за 62
милиона динара које смо издвојили за разне субвенције, при
чему ће предност имати самохрани родитељи - рекао је градоначелник Београда.
После трећег отказа, новинарка Биљана Влатковић је
уз субвенцију за самозапошљавање НСЗ отворила агенцију и
интернет портал под именом „РеДуша“. Сада као предузетница организује радионице, предавања и семинаре из области
алтернативне праксе, дизајнира и прави веб-презентације,
блогове и портале, креира ПР, пише текстове и рекламне слогане, обликује пропагандни материјал за клијенте, пружа
стручну помоћ у комуникацији и промоцији у дигиталним
медијима, а посебно на друштвеним мрежама.
- Пошто сам дуго година радила продају и маркетинг у
издаваштву и била новинар у алтернативној области, основала сам агенцију и наставила да радим на том пољу. Као
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Најмања разлика у платама између жена и
мушкараца у Словенији, а највећа у Естонији
Жене у Немачкој зарађују за око једну петину мање од
мушкараца, што је већа неравнотежа у примањима од европског просека, али је тај јаз у платама мањи на истоку
земље, показали су званични подаци. Разлика у платама
између полова у Немачкој износила је лани 21 одсто, што
је ипак побољшање за један процентни поен у односу на
2014. годину, али је још увек изнад европског просека од
16,5 одсто, израчунала је федерална канцеларија за статистику - Дестатис.
У просеку, Немице су зарађивале 16,20 евра по сату пре
опорезивања, а мушкарци 20,59 евра, преноси агенција
„Франс прес“. На бившем комунистичком истоку земље,
разлике у платама су много мање, са нивоом од 8,0 одсто
лани у односу на 23 процента на западу Немачке, према
рачуници Дестатиса.
Жене у Немачкој чешће раде на слабо плаћеним радним местима или секторима и често са скраћеним радним
временом, навели су статистичари. Ипак, стопа запослених
жена у Немачкој се мења. Дуго је заостајала за стопом запослених мушкараца, због традиционалне организације
продице, где су жене уобичајено остајале код куће да се
брину о деци.
Стопа запослених жена се, међутим, повећава у последњих неколико година, иако многе запослене мајке
углавном раде послове са скраћеним радним временом.
Према статистичким подацима Евростата, најмања разлика у платама између жена и мушкараца у Европској унији је
у Словенији, а највећа у Естонији, наводи француска агенција.
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Београд је за ову годину издвојио пет милиона
динара за предузетнице, односно за обртна
средства и куповину опреме
незапослена жена, са преко 50 година и самохрани родитељ,
искористила сам могућност да добијем субвенцију НСЗ за самозапошљавање. Преко 20 година сам духовни трагалац, па
је идеја за посао била повезивање људи у алтернативној области, као и повезивање виртуелног на порталу са реалним
радионицама, односно да радећи за себе радим и за друге.
Суштина целе приче је да ново време у коме се налазимо тражи нове људе и да сви првенствено треба да нађемо одговоре
у себи - објашњава Биљана.
Драгица Гаврић, власница и дизајнерка модне куће
„Гани“ из Лознице, од 2000. године израђује одевне предмете
од природних материјала, а то су памук 100 посто и конопља.
Сваки модел са етно мотивима прво сама смишља, црта и
кроји, док јој 10 њених радника помаже у финалној изради.
Када има више наруџби, по потреби додатно ангажује жене
које хеклају. Чипке и орнаменте које израђује разним техникама обраде дају нарочиту лепоту и чар њеним хаљинама.
- Када сам кренула са послом, прву награду, „Златну кошуту“, добила сам у Београду и то ми је био подстрек за даљи
рад. Сарађујући са привредним коморама Србије и Београ-

Потписан протокол о сарадњи са Удружењем
„Жене на прекретници“
Потписивањем Протокола о пословно-техничкој сарадњи
Удружења „Жене на прекретници“ и Филијале за град Београд Националне службе за запошљавање, званично је
почео програм Београдског сајма женског предузетништва. Протокол су потписали Мирослава Перишић, председница Управног одбора Удружења „Жене на прекретници“ и
Синиша Кнежевић, заменик директора Филијале за град
Београд НСЗ.
Удружење „Жене на прекретници“ основано је са циљем
да се оснаже и оспособе жене које су остале без посла,
организовањем радионица/саветовалишта за психолошку подршку, пружањем правне помоћи, развојем каријере,
повезивањем у циљу размене искустава, са акцентом на
самозапошљавању и ангажовању на новим пословима. И
то управо оних које припадају најугроженијем делу женске
популације у Србији: између 45 и 60 година.
- У овом тренутку у Београду се на евиденцији налазе
21.004 жене старости од 45 до 59 година. Наша обавеза је
да овој категорији теже запошљивих лица пружимо максималну подршку - рекао Синиша Кнежевић, док је Мирослава
Перишић изразила очекивање да ће обострано професионално и радно искуство и непосредна сарадња помоћи да се
пут до новог запослења жена старијих од 45 година учини
краћим и извеснијим него што је до сада био.
Рањивост ове групе жена је изражена у чињеници да
не остварују право на пензију, немају искуства у тражењу
посла, послодавци им у тим годинама не нуде посао, а при
томе њихове породице још зависе од њихове финансијске
подршке.
Планиране активности сарадње са НСЗ су у организацији
радионица и обука, попут психолошке радионице „Животна
криза - шанса или губитак“, радионица „Помоћ и подршка
у тражењу посла“, „Шта ако нам се догоди отказ?“, затим
радионица усмерених на лични развој - „Управљање каријером“, „Од идеје до реализације“, али и на тему финансијске
подршке - „Где и како до инвестиција за покретање посла“.
Бесплатна публикација о запошљавању

да учествовала сам на разним сајмовима по целом свету, од
Кубе до Аустралије. Хаљине радимо по етно мотивима који
покривају цео Балкан и шире, а идеје добијам посећујући
разне земље и њихове музеје - прича Драгица.
С обзиром да је раније тржиште било много веће, а
сада је, како каже, и мање и уже, теже је опстати на њему.
Поздравља државну помоћ предузетницима и конкурише

Женама је у Београду омогућено да конкуришу и за
62 милиона динара издвојена за разне субвенције,
при чему предност имају самохрани родитељи
за разне подстицаје. За сада још увек ради од куће, али се
спрема да конкурише за средства која би уложила у отварање галерије у свом дворишту, које се налази на локацији
између два изузетно посећена туристичка места, Тршића и
манастира Троноша.
- Сваки почетак је јако тежак и све до данас бити жена
предузетник није било тако једноставно. Ипак, младима бих
предложила да покушају да се пронађу. Ако сте сигурни и
знате шта хоћете и знате шта бисте радили, то је јако добра
ствар, јер ту можете много постићи, што не можете у некој
фирми, где можда не можете да дођете до изражаја због других или што власник не подржава вашу идеју. Ако сте млади
и желите да имате свој правац, потребно је имати доста снаге
и воље и знати гледати унапред - поручује Драгица.
Према речима председнице Одбора за привреду у
Скупштини Србије Александре Томић, Влада Србије је путем
Развојне агенције ове године обезбедила преко 100 милиона
динара за женско предузетништво, а свима који се буду определили за подизање кредита држава ће олакшати својом
субвенцијом у висини 30 посто од износа.
- Формирањем „Женске мреже“ у парламенту почели
смо да се бавимо свим темама које дотичу жене и проблеме о којима је говорио и градоначелник Београда. Сајмом је
Београд показао да има слуха за женско предузетништво и
да се укључујемо у процес који у Европској унији увелико
функционише и финансира се из свих фондова - казала је Томићева.
С друге стране, Тијана Маљковић, градска секретарка
за привреду, изјавила је да међу више од 56 хиљада регистрованих привредника у Привредном регистру града Београда има само 19 хиљада жена, што говори да једнакост
није на нивоу.
Директор НСЗ Зоран Мартиновић је рекао да је женско
предузетништво у Србији и у Европи у последњих неколико
година у експанзији и да око 30 одсто малих и средњих предузећа припада женама.
- У укупном броју становника у Србији жене учствују са
51 посто, а такође чине и 51 посто укупног броја незапослених. Жене су у Србији прошле године чиниле и 46 посто укупног броја лица која су добила подстицаје за запошљавање.
Подсећам све потенцијалне предузетнице да је јавни позив
за програм самозапошљавања Националне службе отворен
до 18. априла и позвам све заинтересоване за оснивање властитог предузећа да се пријаве и конкуришу за субвенцију
- поручио је Мартиновић.
Београдски сајам женског предузетништва је организовао Секретаријат за привреду града Београда у сарадњи са
чланицама Савета за запошљавање: Филијалом за град Београд НСЗ, Привредном комором Београда, Регионалном
агенцијом за развој и интеграције Београд, Туристичком
организацијом Београда и Коларчевом задужбином. На Дан
женског предузетништва, 19. новембра, у Београду ће бити
организован поновни сусрет жена предузетница.
Немања Новаковић
23.03.2016. | Број 666 |
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ЛАКШЕ ДО ПОСЛА Систем дуалног образовања магнет за стране инвеститоре

ТРЕБА ЗНАТИ АЛИ И УМЕТИ

Страним инвеститорима потребна је квалитетна, а не јефтина радна снага - сматра председник
ПКС Марко Чадеж. У Србији постоји 1.100 предузећа у којима на овај или онај начин лети ученици
обављају праксу. Око 62 одсто младих на евиденцији НСЗ нема никакво радно искуство

У

Београду је потписан Меморандум о разумевању између
Привредне коморе Србије и
ГИЗ пројекта Реформа средњег
стручног образовања у Србији. Председник ПКС Марко Чадеж је том приликом истакао да је систем дуалног образовања магнет за стране инвеститоре.
Како је речено након потписивања документа, дуални модел средњег стручног образовања истиче важност учења
на радном месту и активно учешће
привреде у образовању. Чадеж је казао
да је страним инвеститорима потребна
квалитетна, а не јефтина радна снага.
Напоменуо је да инвеститори који
дођу у Србију влади и Привредној комори прво постављају питање дуалног
образовању, које се мора уводити постепено и у складу са оним што је привреди потребно.
„Привреда тражи одређене профиле. Банкар, логистичар, шпедитер, то су
профили који су сада привреди потреб-

ни, није их комора измислила, дошли су
као потреба приведе да има школован
кадар из те области. То је најважније“,
рекао је Чадеж. Нагласио је да су у ПКС
задовољни, јер су обавили разговоре
са више од 2.500 српских компанија,
као и да су многе од њих препознале и
схватиле значај дуалног образовања и
спремне су да учествују у постепеном
увођењу образовних профила у дуално
образовање.
„У Србији сада постоји 1.100 предузећа у којима на овај или онај начин
лети ученици обављају праксу, а 75 одсто завршних основаца упише средње
стручне школе“, рекао је Чадеж истакавши да дуално образовање треба уредити на националном нивоу, усклађивањем програма са оним што је заиста
потребно у привреди, реалном свету,
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Чак 75 одсто младих људи који
оду у наше стручне школе не
изађу из њих опремљени за
модерно тржиште рада, за оно
што је потребно привреди
на терену
у радионицама, фабрикама, банкама,
осигуравајућим кућама.
„Привреда не тражи ништа мање,
ништа више“, подвукао је Чадеж.
„Чини ми се да тренутно 75 одсто
младих људи који оду у наше стручне
школе не изађу из њих опремљени за
модерно тржиште рада, за оно што је
потребно привреди на терену“, закључио је председник ПКС. Према његовим
речима, 62 одсто младих на евиденцији
Националне службе за запошљавање
уопште нема радно искуство и баш зато
је, каже, потребно дуално образовање.
Уз то, у Србији се млади са око 35 година одлучују да започну свој посао, док
је у Европи то у просеку између 25 и 28
година.
„Није само да научите нешто о образовном профилу, него и да научите
један предузетнички дух, да стварате,
правите“, рекао је Чадеж.
Вођа тима ГИЗ пројекта „Реформа
средњег стручног образовања у Србији“ Ан-Катрин Хеншел рекла је да
се пројекат за сада фокусира на три
занимања занатско-техничке природе
из области електротехнике и механике,
која стоје на располагању ученицима
да се определе у за сада 10 школа и у
сарадњи са 22 предузећа.
„Успели смо да придобијемо не
само немачка предузећа, већ микро,
мала, средња предузећа из Србије, која
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су увидела да им се тај вид улагања у
будућност исплати. Тренутно се 408
ученика налази у овом виду обуке, а
планирано је да се идентификују додатна занимања“, рекла је Хершел.
Навела је да ПКС за ГИЗ игра
важну улогу и представља битан фокус
у Меморандуму о разумевању, а истиче
да је фокус и на ширењу информација
о постојању дуалног система образовања. ПКС и ГИЗ већ активно сарађују у
циљу успешног промовисања кооперативног/дуалног модела средњег стручног образовања у Србији, а та сарадња
потписивањем Меморандума формално је и озваничена.
Очекује се и да се у наредном периоду принцип модела дуалног образовања примени и на друга подручја
рада и занимања којима су потребни
квалификовани кадрови и модернизовани наставни програми.
„Не можемо преко ноћи имати развијен систем дуалног образовања као у
Аустрији, то нико не очекује, ни министар просвете ни привреда, али морамо
стално имати на уму шта привреди
треба од младих људи који се школују“,
навео је Чадеж.
Кооперативни модел образовања
заснован је на елементима дуалног
система који се могу прилагодити условима у Србији. Кроз тај модел уводе
се елементи дуалног система који су
у складу са друштвено-економским
околностима у Србији, при чему су од
кључне важности фазе учења на радном месту и активно учешће привреде
у образовању.
Представници ГИЗ-а обезбедиће
стручну подршку у изградњи капацитета Центра за едукацију ПКС за преузимање одређених одговорности у дуалном моделу образовања.

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

У ОВОМ БРОЈУ

328
СЛОБОДНИХ РАДНИХ
МЕСТА

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

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

Бесплатна публикација о запошљавању
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Администрација и управа

Администрација и управа
Б Е О Г РА Д
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ВЛАДА
СЛУЖБА ЗА УПРАВЉАЊЕ КАДРОВИМА
Београд

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

ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ПОПУЊАВАЊЕ
ПОЛОЖАЈА
Орган у коме се попуњава положај: Министарство
грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре, Београд
Положај који се попуњава:

Помоћник министра - руководилац Сектора
за водни саобраћај и безбедност пловидбе

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 кадровима достави доказ о положеном државном
стручном испиту у року од 20 дана од дана истека рока за
подношење пријава на конкурс за попуњавање положаја.

у Министарству грађевинарства, саобраћаја и
инфраструктуре - положај у трећој групи

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

Опис послова: руководи Сектором; планира, усмерава и
надзире рад државних службеника и намештеника у Сектору; остварује сарадњу из делокруга Сектора са другим
органима; врши најсложеније послове из делокруга Сектора; обавља и друге послове по налогу министра.

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)”.

Услови: стечено високо образовање на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, специјалистичким академским
студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање 4 године
или специјалистичким студијама на факултету; најмање 9
година радног искуства у струци; положен државни стручни испит; држављанство Републике Србије; да учеснику
конкурса раније није престајао радни однос у државном
органу због теже повреде дужности из радног односа и да
није осуђиван на казну затвора од најмање шест месеци.

Лице задужено за давање обавештења о конкурсу,
у периоду од 10 до 12 часова: Дуња Даниловић, тел.
011/3130-969, Служба за управљање кадровима.
У Служби за управљање кадровима се може извршити
увид у делокруг Сектора у којем се положај попуњава, а
који је предмет конкурса.

У изборном поступку проверавају се: познавање области
из делокруга Секторa за водни саобраћај и безбедност
пловидбе у Министарству грађевинарства, саобраћаја и
инфраструктуре, 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.

Напомена: Неблаговремене, недопуштене, неразумљиве
или непотпуне пријаве и пријаве уз које нису приложени
сви тражени докази у оригиналу или фотокопији овереној
у општини или суду или од јавног бележника, биће одбачене.
Овај оглас објављује се на интернет страници Министарства грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре, на
интернет страници Службе за управљање кадровима, на
порталу е-управе, на огласној табли, интернет страници и
у периодичном издању огласа Националне службе за запошљавање.

Трајање рада на положају и место рада: Рад на положају траје пет година, а место рада је Београд, Немањина
22-26.

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.

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.
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РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ЗАШТИТНИК ГРАЂАНА
На основу члана 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 99/2014), чланa 15 ст. 2 и 3, чланa 17 став 3 и члана
20 Уредбе о спровођењу интерног и јавног конкурса за
попуњавање радних места у државним органима (“Службени гласник РС”, бр. 41/07 - пречишћен текст и 109/09),
члана 5 став 2 и члана 6 ст. 4 и 5 Правилника о попуњавању радних места у Стручној служби Заштитника грађана
број 31-267-47322/15 од 24. 12. 2015. године, Заштитник
грађана оглашава

ЈАВНИ КОНКУРС
ЗА ПОПУЊАВАЊЕ РАДНИХ МЕСТА У
СТРУЧНОЈ СЛУЖБИ ЗАШТИТНИКА ГРАЂАНА
I Орган у коме се радно место попуњава: Заштитник
грађана, Београд, Делиградска 16
II Попуњавање положаја:

1) Помоћник генералног секретара, Сектор
III - за права припадника националних
мањина, лица лишених слободе и заштиту
грађанских и политичких права, II група
положаја
радно место одређено под редним бројем
27 Правилника о унутрашњем уређењу и
систематизацији радних места у Стручној служби
Заштитника грађана

Услови за рад на радном месту: високо образовање
из научне области правне науке, најмање 9 година радног
искуства у струци, општи услови за рад на пословима у
звању из Закона (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),
положен државни стручни испит, знање енглеског језика,
знање рада на рачунару.
Стручне оспособљености, знање и вештине које се
проверавају у изборном поступку: познавање делокруга рада Заштитника грађана, области организације и
рада државних органа, познавање међународних прописа
у области људских права, познавање међународних прописа у области унапређења људских и мањинских права,
стручно знање кандидата из области рада на наведеном
радном месту, вештина комуникације, логичког и аналитичког резоновања, елоквенцијa, организаторске способности, вештина руковођења, креативност - усменим путем;
знање рада на рачунару - практичним радом на рачунару;
познавање енглеског језика - увидом у сертификат о стеченом нивоу знања.

2) Помоћник генералног секретара, Сектор
IV - за развој и сарадњу, II група положаја
радно место одређено под редним бројем
41 Правилника о унутрашњем уређењу и
систематизацији радних места у Стручној служби
Заштитника грађана

Бесплатна публикација о запошљавању

Услови за рад на радном месту: високо образовање,
најмање 9 година радног искуства у струци, општи услови
за рад на пословима у звању из Закона (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), положен државни стручни испит,
знање енглеског језика, знање рада на рачунару.
Стручне оспособљености, знање и вештине које се
проверавају у изборном поступку: познавање делокруга рада Заштитника грађана, области организације и
рада државних органа, познавање међународних прописа
у области људских права, познавање међународних прописа у области унапређења људских и мањинских права,
стручно знање кандидата из области рада на наведеном
радном месту, вештина комуникације, логичког и аналитичког резоновања, елоквенцијa, организаторске способности, вештина руковођења, креативност - усменим путем;
знање рада на рачунару - практичним радом на рачунару;
познавање енглеског језика - увидом у сертификат о стеченом нивоу знања.
III Извршилачка радна места која се попуњавају:

1) Начелник Одељења за родну
равноправност, звање виши саветник,
Сектор I - за права детета, родну
равноправност и заштиту социјалних и
културних права

1 извршилац
одређено под редним бројем 8 Правилника о
унутрашњем уређењу и систематизацији радних
места у Стручној служби Заштитника грађана

Услови за рад на радном месту: високо образовање,
најмање 7 година радног искуства у струци, општи услови
за рад на пословима у звању из Закона (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), положен државни стручни испит,
знање енглеског језика, знање рада на рачунару.
Стручне оспособљености, знање и вештине које се
проверавају у изборном поступку: познавање делокруга рада Заштитник грађана, области организације и
рада државних органа, познавање међународних прописа
у области људских права, познавање међународних прописа у области унапређења људских и мањинских права,
стручно знање кандидата из области рада на наведеном
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радном месту, вештина комуникације, логичког и аналитичког резоновања, елоквенцијa, организаторске способности, вештина руковођења, креативност - усменим путем,
знање рада на рачунару - практичним радом на рачунару;
познавање енглеског језика - увидом у сертификат о стеченом нивоу знања.

2) Начелник Одељења за права лица
лишених слободе и контролу примене
полицијских овлашћења, звање
виши саветник, Сектор III - за права
припадника националних мањина, лица
лишених слободе и заштиту грађанских и
политичких права
1 извршилац
одређено под редним бројем 32 Правилника о
унутрашњем уређењу и систематизацији радних
места у Стручној служби Заштитника грађана

Услови за рад на радном месту: високо образовање,
најмање 7 година радног искуства у струци, општи услови
за рад на пословима у звању из Закона (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), положен државни стручни испит,
знање енглеског језика, знање рада на рачунару.
Стручне оспособљености, знање и вештине које се
проверавају у изборном поступку: познавање делокруга рада Заштитника грађана, области организације и
рада државних органа, познавање међународних прописа
у области људских права, познавање међународних прописа у области унапређења људских и мањинских права,
стручно знање кандидата из области рада на наведеном
радном месту, вештина комуникације, логичког и аналитичког резоновања, елоквенцијa, организаторске способности, вештина руковођења, креативност - усменим путем;
знање рада на рачунару - практичним радом на рачунару;
познавање енглеског језика - увидом у сертификат о стеченом нивоу знања.

никације, логичког и аналитичког резоновања, елоквенцијa, организаторске способности, вештина руковођења,
креативност - усменим путем; знање рада на рачунару практичним радом на рачунару; познавање енглеског језика - увидом у сертификат о стеченом нивоу знања.

4) Радно место за поступање по
притужбама, звање виши саветник,
Одељење за права детета, Сектор I - за
права детета, родну равноправност и
заштиту социјалних и културних права

1 извршилац
одређено под редним бројем 5, Правилника о
унутрашњем уређењу и систематизацији радних
места у Стручној служби Заштитника грађана

Услови за рад на радном месту: високо образовање,
најмање 7 година радног искуства у струци, општи услови
за рад на пословима у звању из Закона (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), положен државни стручни испит,
знање енглеског језика, знање рада на рачунару.
Стручне оспособљености, знање и вештине које се
проверавају у изборном поступку: познавање делокруга рада Заштитника грађана, области организације и
рада државних органа, познавање међународних прописа
у области људских права, познавање међународних прописа у области унапређења људских и мањинских права,
стручно знање кандидата из области рада на наведеном
радном месту, вештина комуникације, логичког и аналитичког резоновања, елоквенцијa, креативност - усменим
путем; знање рада на рачунару - практичним радом на
рачунару; познавање енглеског језика - увидом у сертификат о стеченом нивоу знања.

3) Шеф Одсека за медије, звање виши
саветник, Сектор IV - за развој и сарадњу

5) Радно место за стручну подршку
у поступку по притужбама, звање
самостални саветник, Одељење за родну
равноправност, Сектор I - за права детета,
родну равноправност и заштиту социјалних
и културних права

Услови за рад на радном месту: високо образовање,
најмање 7 година радног искуства у струци, општи услови
за рад на пословима у звању из Закона (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), положен државни стручни испит,
знање енглеског језика, знање рада на рачунару.

Услови за рад на радном месту: високо образовање,
најмање 5 година радног искуства у струци, општи услови
за рад на пословима у звању из Закона (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), положен државни стручни испит,
знање енглеског језика, знање рада на рачунару.

Стручне оспособљености, знање и вештине које се
проверавају у изборном поступку: познавање делокруга рада Заштитника грађана, области организације и
рада државних органа, познавање међународних прописа у области људских права, стручно знање кандидата из
области рада на наведеном радном месту, вештина кому-

Стручне оспособљености, знање и вештине које се
проверавају у изборном поступку: познавање делокруга рада Заштитника грађана, области организације и
рада државних органа, познавање међународних прописа у области људских права, стручно знање кандидата из
области рада на наведеном радном месту, вештина кому-

1 извршилац
одређено под редним бројем 50, Правилника о
унутрашњем уређењу и систематизацији радних
места у Стручној служби Заштитника грађана
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1 извршилац
одређено под редним бројем 10 Правилника о
унутрашњем уређењу и систематизацији радних
места у Стручној служби Заштитника грађана
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никације, логичког и аналитичког резоновања, елоквенцијa, креативност - усменим путем; знање рада на рачунару - практичним радом на рачунару; познавање енглеског
језика - увидом у сертификат о стеченом нивоу знања.

6) Радно место за стручну подршку
у поступку по притужбама, звање
самостални саветник, Одељење за заштиту
социјалних и културних права, Сектор I
- за права детета, родну равноправност и
заштиту социјалних и културних права
1 извршилац
одређено под редним бројем 14, Правилника о
унутрашњем уређењу и систематизацији радних
места у Стручној служби Заштитника грађана

Услови за рад на радном месту: високо образовање из
правне или друге научне области у оквиру образовно-научног поља друштвено-хуманистичких наука, најмање
5 година радног искуства у струци, општи услови за рад
на пословима у звању из Закона (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), положен државни стручни испит, познавање енглеског језика, знање рада на рачунару.
Стручне оспособљености, знање и вештине које се
проверавају у изборном поступку: познавање делокруга рада Заштитника грађана, области организације и
рада државних органа, познавање међународних прописа у области људских права, стручно знање кандидата из
области рада на наведеном радном месту, вештина комуникације, логичког и аналитичког резоновања, елоквенцијa, креативност - усменим путем; знање рада на рачунару - практичним радом на рачунару; познавање енглеског
језика - увидом у сертификат о стеченом нивоу знања.

7) Радно место за подршку у поступку по
притужбама, звање самостални саветник,
Одељење за заштиту економских и
имовинских права, Сектор II - за права
особа са инвалидитетом и старих лица и
заштиту економских и имовинских права
1 извршилац
одређено под редним бројем 24, Правилника о
унутрашњем уређењу и систематизацији радних
места у Стручној служби Заштитника грађана

Услови за рад на радном месту: високо образовање из
правне или друге научне области у оквиру образовно-научног поља друштвено-хуманистичких наука, најмање
5 година радног искуства у струци, општи услови за рад
на пословима у звању из Закона (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), положен државни стручни испит, познавање енглеског језика, знање рада на рачунару.
Стручне оспособљености, знање и вештине које се
проверавају у изборном поступку: познавање делокруга рада Заштитника грађана, области организације и
рада државних органа, познавање међународних пропиБесплатна публикација о запошљавању

са у области људских права, стручно знање кандидата из
области рада на наведеном радном месту, вештина комуникације, логичког и аналитичког резоновања, елоквенцијa, креативност - усменим путем; знање рада на рачунару - практичним радом на рачунару; познавање енглеског
језика - увидом у сертификат о стеченом нивоу знања.

8) Радно место за стручну подршку
у поступку по притужбама, звање
самостални саветник, Одељења за права
лица лишених слободе и контролу
примене полицијских овлашћења, Сектор
III - за права припадника националних
мањина, лица лишених слободе и заштиту
грађанских и политичких права
1 извршилац
одређено под редним бројем 34 Правилника о
унутрашњем уређењу и систематизацији радних
места у Стручној служби Заштитника грађана

Услови за рад на радном месту: високо образовање,
најмање 5 година радног искуства у струци, општи услови
за рад на пословима у звању из Закона (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), положен државни стручни испит,
знање енглеског језика, знање рада на рачунару.
Стручне оспособљености, знање и вештине које се
проверавају у изборном поступку: познавање делокруга рада Заштитника грађана, области организације и
рада државних органа, познавање међународних прописа у области људских права, стручно знање кандидата из
области рада на наведеном радном месту, вештина комуникације, логичког и аналитичког резоновања, елоквенцијa, креативност - усменим путем; знање рада на рачунару - практичним радом на рачунару; познавање енглеског
језика - увидом у сертификат о стеченом нивоу знања.

9) Радно место за стручну подршку
у поступку по притужбама, звање
самостални саветник, Одељења за заштиту
грађанских и политичких права, Сектор
III - за права припадника националних
мањина, лица лишених слободе и заштиту
грађанских и политичких права
1 извршилац
одређено под редним бројем 38, Правилника о
унутрашњем уређењу и систематизацији радних
места у Стручној служби Заштитника грађана

Услови за рад на радном месту: високо образовање из
правне или друге научне области у оквиру образовно-научног поља друштвено-хуманистичких наука, најмање
5 година радног искуства у струци, општи услови за рад
на пословима у звању из Закона (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), положен државни стручни испит, познавање енглеског језика, знање рада на рачунару.
Стручне оспособљености, знање и вештине које се
проверавају у изборном поступку: познавање дело23.03.2016. | Број 666 |
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круга рада Заштитника грађана, области организације и
рада државних органа, познавање међународних прописа у области људских права, стручно знање кандидата из
области рада на наведеном радном месту, вештина комуникације, логичког и аналитичког резоновања, елоквенција, креативност - усменим путем; знање рада на рачунару - практичним радом на рачунару; познавање енглеског
језика - увидом у сертификат о стеченом нивоу знања.

10) Радно место за подршку у пословима
односа са јавношћу, звање самостални
саветник, Одсек за медије, Сектор IV - за
развој и сарадњу
1 извршилац
одређено под редним бројем 52 Правилника о
унутрашњем уређењу и систематизацији радних
места у Стручној служби Заштитника грађана

Услови за рад на радном месту: високо образовање,
најмање 5 година радног искуства у струци, општи услови
за рад на пословима у звању из Закона (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), положен државни стручни испит,
знање енглеског језика, знање рада на рачунару.
Стручне оспособљености, знање и вештине које се
проверавају у изборном поступку: познавање делокруга рада Заштитника грађана, области организације и
рада државних органа, познавање међународних прописа у области људских права, стручно знање кандидата из
области рада на наведеном радном месту, вештина комуникације, логичког и аналитичког резоновања, елоквенција, креативност - усменим путем; знање рада на рачунару - практичним радом на рачунару; познавање енглеског
језика - увидом у сертификат о стеченом нивоу знања.

11) Радно место за послове пријема
грађана, звање самостални саветник,
Пријемна канцеларија Заштитника
грађана, Сектор V - за опште и заједничке
послове
1 извршилац
одређено под редним бројем 55 Правилника о
унутрашњем уређењу и систематизацији радних
места у Стручној служби Заштитника грађана

Услови за рад на радном месту: високо образовање из
правне или друге научне области у оквиру образовно-научног поља друштвено-хуманистичких наука, најмање
5 година радног искуства у струци, општи услови за рад
на пословима у звању из Закона (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), положен државни стручни испит, познавање енглеског језика, знање рада на рачунару.
Стручне оспособљености, знање и вештине које се
проверавају у изборном поступку: познавање делокруга рада Заштитника грађана, области организације и
рада државних органа, познавање међународних прописа у области људских права, стручно знање кандидата из
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области рада на наведеном радном месту, вештина комуникације, логичког и аналитичког резоновања, елоквенција, креативност - усменим путем; знање рада на рачунару - практичним радом на рачунару; познавање енглеског
језика - увидом у сертификат о стеченом нивоу знања.

12) Радно место - послови мониторинга,
извештавања и унапређења, звање
самостални саветник, Секретаријат
националног механизма за превенцију
тортуре
1 извршилац
одређено под редним бројем 75, Правилника о
унутрашњем уређењу и систематизацији радних
места у Стручној служби Заштитника грађана

Услови за рад на радном месту: високо образовање,
најмање 5 година радног искуства у струци, општи услови
за рад на пословима у звању из Закона (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), положен државни стручни испит,
познавање енглеског језика, знање рада на рачунару.
Стручне оспособљености, знање и вештине које се
проверавају у изборном поступку: познавање делокруга рада Заштитника грађана, области организације и
рада државних органа, познавање међународних прописа у области људских права, стручно знање кандидата из
области рада на наведеном радном месту, вештина комуникације, логичког и аналитичког резоновања, елоквенција, креативност - усменим путем; знање рада на рачунару - практичним радом на рачунару, познавање енглеског
језика - увидом у сертификат о стеченом нивоу знања.

13) Радно место за подршку у поступку по
притужбама, звање саветник, Одељење за
родну равноправност, Сектор I - за права
детета, родну равноправност и заштиту
социјалних и културних права
1 извршилац
одређено под редним бројем 11 Правилника о
унутрашњем уређењу и систематизацији радних
места у Стручној служби Заштитника грађана

Услови за рад на радном месту: високо образовање,
најмање 3 године радног искуства у струци, општи услови
за рад на пословима у звању из Закона (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), положен државни стручни испит,
знање енглеског језика, знање рада на рачунару.
Стручне оспособљености, знање и вештине које се
проверавају у изборном поступку: познавање делокруга рада Заштитника грађана, области организације и
рада државних органа, познавање међународних прописа у области људских права, стручно знање кандидата из
области рада на наведеном радном месту, вештина комуникације, логичког и аналитичког резоновања, елоквенција, креативност - усменим путем; знање рада на рачунару - практичним радом на рачунару; познавање енглеског
језика - увидом у сертификат о стеченом нивоу знања.
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14) Радно место за подршку у поступку по
притужбама, звање саветник, Одељење
за заштиту социјалних и културних
права, Сектор I - за права детета, родну
равноправност и заштиту социјалних и
културних права
1 извршилац
одређено под редним бројем 15, Правилника о
унутрашњем уређењу и систематизацији радних
места у Стручној служби Заштитника грађана

Услови за рад на радном месту: високо образовање из
правне или друге научне области у оквиру образовно-научног поља друштвено-хуманистичких наука, најмање
3 године радног искуства у струци, општи услови за рад
на пословима у звању из Закона (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 ), положен државни стручни испит, познавање енглеског језика, знање рада на рачунару.
Стручне оспособљености, знање и вештине које се
проверавају у изборном поступку: познавање делокруга рада Заштитника грађана, области организације и
рада државних органа, познавање међународних прописа у области људских права, стручно знање кандидата из
области рада на наведеном радном месту, вештина комуникације, логичког и аналитичког резоновања, елоквенција, креативност - усменим путем; знање рада на рачунару - практичним радом на рачунару; познавање енглеског
језика - увидом у сертификат о стеченом нивоу знања.

15) Радно место за подршку у поступку по
притужбама, звање саветник, Одељење
за заштиту економских и имовинских
права, СЕКТОР II - за права особа са
инвалидитетом и старих лица и заштиту
економских и имовинских права
1 извршилац
одређено под редним бројем 25, Правилника о
унутрашњем уређењу и систематизацији радних
места у Стручној служби Заштитника грађана

ру - практичним радом на рачунару; познавање енглеског
језика - увидом у сертификат о стеченом нивоу знања.

16) Радно место за подршку у поступку по
притужбама, звање саветник, Одељења за
права лица лишених слободе и контролу
примене полицијских овлашћења, Сектор
III - за права припадника националних
мањина, лица лишених слободе и заштиту
грађанских и политичких права
1 извршилац
одређено под редним бројем 35, Правилника о
унутрашњем уређењу и систематизацији радних
места у Стручној служби Заштитника грађана

Услови за рад на радном месту: високо образовање,
најмање 3 године радног искуства у струци, општи услови
за рад на пословима у звању из Закона (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), положен државни стручни испит,
знање енглеског језика, знање рада на рачунару.
Стручне оспособљености, знање и вештине које се
проверавају у изборном поступку: познавање делокруга рада Заштитника грађана, области организације и
рада државних органа, познавање међународних прописа у области људских права, стручно знање кандидата из
области рада на наведеном радном месту, вештина комуникације, логичког и аналитичког резоновања, елоквенција, креативност - усменим путем; знање рада на рачунару - практичним радом на рачунару; познавање енглеског
језика - увидом у сертификат о стеченом нивоу знања.

17) Радно место - послови пријема
грађана у локалним канцеларијама,
звање саветник, Пријемна канцеларија
Заштитника грађана, Сектор V - за опште и
заједничке послове
1 извршилац
одређено под редним бројем 57, Правилника о
унутрашњем уређењу и систематизацији радних
места у Стручној служби Заштитника грађана

Услови за рад на радном месту: високо образовање из
правне или друге научне области у оквиру образовно-научног поља друштвено-хуманистичких наука, најмање
3 године радног искуства у струци, општи услови за рад
на пословима у звању из Закона (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), положен државни стручни испит, познавање енглеског језика, знање рада на рачунару.

Услови за рад на радном месту: високо образовање из
правне или друге научне области у оквиру образовно-научног поља друштвено-хуманистичких наука, најмање
3 година радног искуства у струци, општи услови за рад
на пословима у звању из Закона (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), положен државни стручни испит, познавање енглеског језика, знање рада на рачунару.

Стручне оспособљености, знање и вештине које се
проверавају у изборном поступку: познавање делокруга рада Заштитника грађана, области организације и
рада државних органа, познавање међународних прописа у области људских права, стручно знање кандидата из
области рада на наведеном радном месту, вештина комуникације, логичког и аналитичког резоновања, елоквенција, креативност - усменим путем; знање рада на рачуна-

Стручне оспособљености, знање и вештине које се
проверавају у изборном поступку: познавање делокруга рада Заштитника грађана, области организације и
рада државних органа, познавање међународних прописа у области људских права, стручно знање кандидата из
области рада на наведеном радном месту, вештина комуникације, логичког и аналитичког резоновања, елоквенција, креативност - усменим путем; знање рада на рачуна-
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ру - практичним радом на рачунару; познавање енглеског
језика - увидом у сертификат о стеченом нивоу знања.

18) Радно место за помоћне послове у
делокругу рада одељења, звање млађи
саветник, Одељење за заштиту социјалних
и културних права, Сектор I - за права
детета, родну равноправност и заштиту
социјалних и културних права
2 извршиоца
одређено под редним бројем 16 Правилника о
унутрашњем уређењу и систематизацији радних
места у Стручној служби Заштитника грађана

Услови за рад на радном месту: високо образовање
из правне или друге научне области у оквиру образовно-научног поља друштвено-хуманистичких наука, 1
година радног искуства у струци или најмање пет година
радног стажа у државним органима, општи услови за рад
на пословима у звању из Закона (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), положен државни стручни испит, познавање енглеског језика, знање рада на рачунару.
Стручне оспособљености, знање и вештине које се
проверавају у изборном поступку: познавање делокруга рада Заштитника грађана, области организације и
рада државних органа, познавање међународних прописа у области људских права, стручно знање кандидата из
области рада на наведеном радном месту, вештина комуникације, логичког и аналитичког резоновања, елоквенција, креативност - усменим путем; знање рада на рачунару - практичним радом на рачунару; познавање енглеског
језика - увидом у сертификат о стеченом нивоу знања.

19) Радно место за помоћне послове у
делокругу рада одељења, звање млађи
саветник, Одељење за заштиту економских
и имовинских права, Сектор II - за права
особа са инвалидитетом и старих лица и
заштиту економских и имовинских права
1 извршилац
одређено под редним бројем 26, Правилника о
унутрашњем уређењу и систематизацији радних
места у Стручној служби Заштитника грађана

Услови за рад на радном месту: високо образовање
из правне или друге научне области у оквиру образовно-научног поља друштвено-хуманистичких наука, 1
година радног искуства у струци или најмање пет година
радног стажа у државним органима, општи услови за рад
на пословима у звању из Закона (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), положен државни стручни испит, познавање енглеског језика, знање рада на рачунару.
Стручне оспособљености, знање и вештине које се
проверавају у изборном поступку: познавање делокруга рада Заштитника грађана, области организације и
рада државних органа, познавање међународних пропи-
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са у области људских права, стручно знање кандидата из
области рада на наведеном радном месту, вештина комуникације, логичког и аналитичког резоновања, елоквенција, креативност - усменим путем; знање рада на рачунару - практичним радом на рачунару; познавање енглеског
језика - увидом у сертификат о стеченом нивоу знања.

20) Радно место за помоћне послове
у одељењу, звање млађи саветник,
Одељење за заштиту грађанских и
политичких права, Сектор III - за права
припадника националних мањина, лица
лишених слободе и заштиту грађанских и
политичких права
1 извршилац
одређено под редним бројем 40 Правилника о
унутрашњем уређењу и систематизацији радних
места у Стручној служби Заштитника грађана

Услови за рад на радном месту: високо образовање
из правне или друге научне области у оквиру образовно-научног поља друштвено-хуманистичких наука, 1
година радног искуства у струци или најмање пет година
радног стажа у државним органима, општи услови за рад
на пословима у звању из Закона (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), положен државни стручни испит, познавање енглеског језика, знање рада на рачунару.
Стручне оспособљености, знање и вештине које се
проверавају у изборном поступку: познавање делокруга рада Заштитника грађана, области организације и
рада државних органа, познавање међународних прописа у области људских права, стручно знање кандидата из
области рада на наведеном радном месту, вештина комуникације, логичког и аналитичког резоновања, елоквенција, креативност - усменим путем; знање рада на рачунару - практичним радом на рачунару; познавање енглеског
језика - увидом у сертификат о стеченом нивоу знања.

21) Радно место за финансијско
књиговодствене и обрачунске послове,
звање референт, Одсек за финансијско материјалне послове, Сектор V - за опште и
заједничке послове
1 извршилац
одређено под редним бројем 64 Правилника о
унутрашњем уређењу и систематизацији радних
места у Стручној служби Заштитника грађана

Услови за рад на радном месту: средње образовање у
4-годишњем трајању; гимназија или средња стручна школа друштвеног, природног или техничког смера; најмање 2
године радног искуства; положен државни стручни испит;
знање рада на рачунару.
Стручне оспособљености, знање и вештине које се
проверавају у изборном поступку: познавање делокруга рада Заштитника грађана, области организације
и рада државних органа, стручно знање кандидата из
области рада на наведеном радном месту, вештина комуникације, логичког и аналитичког резоновања, елоквенција, креативност - усменим путем; знање рада на рачунару - практичним радом на рачунару; познавање енглеског
језика - увидом у сертификат о стеченом нивоу знања.
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22) Радно место - радник у писарници,
звање референт, Одсек писарнице и
архиве, Сектор V - за опште и заједничке
послове

VII Лице које је задужено за давање обавештења
о конкурсу: Весна Петровић, Аида Мурић, тел. 011/2068170, Одсек за људске ресурсе и правне послове

1 извршилац
одређено под редним бројем 68, Правилника о
унутрашњем уређењу и систематизацији радних
места у Стручној служби Заштитника грађана

VIII Рок за подношење пријава на конкурс: Рок за
подношење пријава је осам дана од дана оглашавања
јавног конкурса у периодичном издању огласа Националне
службе за запошљавање.

Услови за рад на радном месту: средње образовање у
4-годишњем трајању; гимназија или средња стручна школа друштвеног, природног или техничког смера, најмање 2
године радног искуства; положен државни стручни испит;
знање рада на рачунару.

IX Докази који се прилажу уз пријаву на конкурс:
пријава потписана својеручно са биографијом и наводима
о досадашњем радном искуству; уверење о држављанству;
извод из матичне књиге рођених; доказ о одговарајућој
стручној спреми (диплома, уверење); исправе којима се
доказује радно искуство у струци (потврда, решење и други акти из којих се може утврдити на којим пословима и са
којом стручном спремом је стечено радно искуство); фотокопија радне књижице; уверење о положеном државном
стручном испиту за рад у државним органима, и доказ о
стеченом знању енглеског језика.

Стручне оспособљености, знање и вештине које се
проверавају у изборном поступку: познавање делокруга рада Заштитника грађана, области организације
и рада државних органа, стручно знање кандидата из
области рада на наведеном радном месту, вештина комуникације, логичког и аналитичког резоновања, елоквенција, креативност - усменим путем; знање рада на рачунару - практичним радом на рачунару; познавање енглеског
језика - увидом у сертификат о стеченом нивоу знања.

23) Радно место - административни
секретар, звање референт, Одсек
писарнице и архиве, Сектор V - за опште и
заједничке послове
5 извршилаца
одређено под редним бројем 69 Правилника о
унутрашњем уређењу и систематизацији радних
места у Стручној служби Заштитника грађана

Услови за рад на радном месту: средње образовање у
4-годишњем трајању; гимназија или средња стручна школа друштвеног, природног или техничког смера, најмање 2
године радног искуства; положен државни стручни испит;
познавање енглеског језика; знање рада на рачунару.
Стручне оспособљености, знање и вештине које се
проверавају у изборном поступку: познавање делокруга рада Заштитника грађана, области организације
и рада државних органа, стручно знање кандидата из
области рада на наведеном радном месту, вештина комуникације, логичког и аналитичког резоновања, елоквенција, креативност - усменим путем; знање рада на рачунару - практичним радом на рачунару; познавање енглеског
језика - увидом у сертификат о стеченом нивоу знања.
IV Општи услови за запослење: држављанство Републике Србије; да је учесник конкурса пунолетан; да учеснику конкурса раније није престајао радни однос у државном органу због теже повреде дужности из радног односа
и да није осуђиван на казну затвора од најмање шест месеци.
V Место рада: у седишту Заштитника грађана, у Београду, Делиградска 16, осим за радно место под бројем 17)
Радно место - послови пријема грађана у локалним канцеларијама, звање саветник, Пријемна канцеларија Заштитника грађана, Сектор V - за опште и заједничке послове,
које је са местом рада у Бујановцу, Карађорђев трг бб.
VI Адреса на коју се подносе пријаве: Заштитник
грађана, Београд, Делиградска 16, са назнаком “За јавни
конкурс”.
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Државни службеник који се пријављује на јавни конкурс,
уместо уверења о држављанству и извода из матичне књиге рођених подноси решење о распоређивању или премештају на радно место у органу у коме ради или решење
да је нераспоређен. Сви докази се прилажу у оригиналу
или овереној фотокопији.
X Место, дан и време када ће се обавити провера оспособљености, знања и вештина у изборном поступку:
Са кандидатима чије су пријаве благовремене, разумљиве, потпуне, уз које су приложени сви потребни докази и
који испуњавају услове за запослење на оглашеном радном месту, провера оспособљености, знања и вештина у
изборном поступку обавиће се почев од 20.4.2016. године,
у просторијама Стручне службе Заштитника грађана, Београд, Делиградска 16. Кандидати ће благовремено бити
обавештени о тачном термину провере, на контакте које
дају у пријавама.
Напомене: Радни однос се заснива на неодређено време.
Рад на положају траје пет година. Кандидати који конкуришу за попуњавање положаја, а немају положен државни стручни испит, дужни су да доставе доказ о положеном државном стручном испиту у року од двадесет дана од
дана истека рока за подношење пријава на јавни конкурс.
Кандидати који први пут заснивају радни однос у државном органу подлежу пробном раду у трајању од 6 месеци.
Кандидати који немају положен државни стручни испит
могу се примити на рад под условом да положе државни
стручни испит до окончања пробног рада. Кандидати са
положеним правосудним испитом, уместо доказа о положеном државном стручном испиту, подносе доказ о положеном правосудном испиту. Неблаговремене, недопуштене, неразумљиве или непотпуне пријаве и пријаве уз које
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нису приложени сви потребни докази у оригиналу или овереној фотокопији, биће одбачене. Кандидати који конкуришу на више радних места подносе појединачне пријаве за
свако радно место на које конкуришу, у којима наводе уз
коју од пријава су приложили тражене доказе. Приликом
избора међу кандидатима који испуњавају мерила прописана за избор, водиће се рачуна о заступљености припадника националних мањина, полова и особа са инвалидитетом у укупној структури запослених у органу.
Овај оглас објављује се на интернет презентацији Заштитника грађана: www.zastitnik.rs, на огласној табли, интернет
презентацији и периодичном издању огласа Националне
службе за запошљавање.
Сви изрази, појмови, именице, придеви и глаголи у овом
огласу који су употребљени у мушком граматичком роду,
односе се без дискриминације и на особе женског пола.
РЕПУБЛИЧКА АГЕНЦИЈА ЗА МИРНО
РЕШАВАЊЕ РАДНИХ СПОРОВА
Република Србија

На основу члана 54 Закона о државним службеницима
(„Службени гласник РС“, бр. 79/05, 81/05 - исправка, 83/05
- испр., 64/07, 67/07, 116/08 и 104/09) и члана 17 Уредбе
о спровођењу интерног и јавног конкурса за попуњавање
радних места у државним органима - пречишћен текст
(„Службени гласник РС“, бр. 41/07 и 109/09)
Оглашава
ЈАВНИ КОНКУРС
ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ИЗВРШИЛАЧКОГ РАДНОГ
МЕСТА У РЕПУБЛИЧКОЈ АГЕНЦИЈИ ЗА МИРНО
РЕШАВАЊЕ РАДНИХ СПОРОВА
I Орган у коме се радна места попуњавају: Републичка агенција за мирно решавање радних спорова, Београд,
Македонска 4
II Радно место које се попуњава:

1. Радно место за стручне, опште и
кадровске послове, у звању саветник

под редним бројем 5. у Правилнику о унутрашњем
уређењу и систематизацији радних места у
Републичкој агенцији за мирно решавање радних
спорова
1 државни службеник

Услови: стечено високо образовање из научне, односно стручне области у оквиру образовно-научног поља
друштвено-хуманистичких наука, техничко-технолошких
наука или природно-математичких наука на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова,
мастер академским студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама,
односно на основним студијама у трајању од најмање 4
године, или специјалистичким студијама на факултету,
положен државни стручни испит и радно искуство у струци од најмање три године.
Стручне оспособљености, знање и вештине које се
проверавају у изборном поступку: познавање Закона
о раду, Закона о мирном решавању радних спорова, Закона о штрајку, Закона о државним службеницима и позна-
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вање делокруга Агенције, провераваће се усменим путем
(разговор); вештине аналитичког резоновања и логичког
закључивања и организационих способности - писмено,
путем стандардизованих тестова; вештина комуникације
- усмено.
III Место рада: Београд, Македонска 4.
IV Адреса на коју се подносе пријаве: Републичка
агенција за мирно решавање радних спорова, Македонска
4, 11000 Београд, са назнаком „За јавни конкурс”.
V Лице које је задужено за давање обавештења: мр
Ивица Лазовић, тел: 011/3131-416.
Услови за рад на радним местима: држављанство Републике Србије; да је учесник конкурса пунолетан; да учеснику конкурса раније није престајао радни однос у државном
органу због теже повреде дужности из радног односа и да
није осуђиван на казну затвора од најмање шест месеци.
Рок за подношење пријава: Рок за подношење пријава
је 8 дана и почиње да тече наредног дана од дана објављивања у периодичном издању огласа Националне службе за
запошљавање.
Докази који се прилажу уз пријаву на конкурс: потписана пријава са биографијом и наводима о досадашњем
радном искуству; оригинал или оверена фотокопија уверења о држављанству; оригинал или оверена фотокопија
извода из матичне књиге рођених; оверена фотокопија
дипломе којом се потврђује стручна спрема; оригинал
или оверена фотокопија доказа о положеном државном
стручном испиту за рад у државним органима; оригинал
или оверена фотокопија доказа о радном искуству у струци (потврде, решења и други акти из којих се види на ком
радном месту, са којом стручном спремом и у ком периоду
је стечено радно искуство).
Место, дан и време када ће се спровести изборни
поступак: Са кандидатима чије су пријаве благовремене,
потпуне, јасне, уз које су приложени сви потребни докази и
који испуњавају услове за оглашена радна места, провера
вештине аналитичког резоновања, логичког закључивања
и организационих способности обавиће се 6. априла 2016.
године у 9.30 часова, у просторијама Службе за управљање
кадровима, Булевар Михајла Пупина 2, о чему ће кандидати бити благовремено обавештени телефонским путем, на
бројеве телефона које су доставили у својим пријавама, а
провера оспособљености, знања и вештина кандидата у
изборном поступку обавиће се у периоду почев од 8. до 11.
априла 2016. године, са почетком у 09.00 часова, у Београду, у просторијама Агенције, Македонска 4.
НАПОМЕНЕ: За наведенa раднa местa радни однос се
заснива на неодређено време. Кандидати који први пут
заснивају радни однос у државном органу подлежу пробном раду од 6 месеци. Кандидати без положеног државног
стручног испита примају се на рад под условом да тај
испит положе до окончања пробног рада. Кандидати са
положеним правосудним испитом уместо доказа о положеном државном стручном испиту подносе доказ о положеном правосудном испиту. Државни службеник који се
пријављује на јавни конкурс уместо уверења о држављанству и извода из матичне књиге рођених подноси решење
о распоређивању или премештају на радно место у органу
у коме ради или решење да је нераспоређен.
Национална служба за запошљавање • www.nsz.gov.rs
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Пријаве уз које нису приложени сви потребни докази у
оригиналу или фотокопији овереној у општини или суду
или од стране јавног бележника, као и непотпуне, неразумљиве, неблаговремене и недопуштене пријаве биће
одбачене.
Овај оглас објављује се на веб-страници Републичкe агенцијe за мирно решавање радних спорова: www.ramrrs.gov.
rs, на веб-страници Службе за управљање кадровима:
www.suk.gov.rs, на порталу е-управе, на огласној табли,
веб-страници и периодичном издању огласа Националне
службе за запошљавање.
Сви изрази, појмови, именице, придеви и глаголи у овом
огласу који су употребљени у мушком роду, односе се без
дискриминације и на особе женског пола.
ГРАДСКА ОПШТИНА СТАРИ ГРАД
УПРАВА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ
11000 Београд, Македонска 42
тел. 011/3220-721

Послови из грађевинске области

на одређено време до 12 месеци због повећаног
обима посла, у Одељењу за грађевинске послове

УСЛОВИ: висока стручна спрема; архитектонски или
грађевински факултет; три године радног стажа на истим
или сличним пословима.

Послови из буџета и привреде

на одређено време до 12 месеци због повећаног
обима посла, у Одељењу за буџет, привреду и
друштвене делатности

УСЛОВИ: виша или средња стручна спрема; коришћење
рачунара; најмање три године радног стажа.

Дактилограф

на одређено време до 12 месеци због повећаног
обима посла у Служби за финансијске и заједничке
послове

УСЛОВИ: дактилограф I-а или I-б класе; најмање 6 месеци
радног стажа на истим или сличним пословима.
ОСТАЛО: да је кандидат држављанин Републике Србије;
да је пунолетан; да има општу здравствену способност; да
није осуђиван за кривично дело за безусловну казну од
најмање 6 месеци или за кривично дело које га чини неподобним за обављање послова у државном органу. Пријаве
са потребним доказима о испуњености услова у оригиналу
или овереној копији, поносе се Управи Градске општине
Стари град, на наведену адресу, у року од 8 дана од дана
објављивања огласа, а о пријавама ће се одлучити у року
од 15 дана од дана истека рока оглашавања.

Подршка
запошљавању
особа са
инвалидитетом

Бесплатна публикација о запошљавању

ГРАДСКА ОПШТИНА САВСКИ ВЕНАЦ
УПРАВА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ
11000 Београд, Кнеза Милоша 69
тел. 011/2061-720

Стручни сарадник за имовинско-правне
послове

на одређено време у Одељењу за имовинско-правне,
грађевинске и комунално-стамбене послове

УСЛОВИ: ВСС, правни факултет; једна година радног
стажа; положен стручни испит. Осим наведених услова,
кандидат треба да испуњава и услове утврђене чланом
6 Закона о радним односима у државним органима. Уз
пријаву и биографију кандидат подноси: оверену копију
дипломе, доказ о радном стажу, извод из матичне књиге
рођених, уверење о држављанству Републике Србије, уверење о здравственом стању и уверење да није осуђиван за
кривична дела на безусловну казну затовора од најмање
шест месеци или кажњиво дело које га чини неподобним
за обављање послова у државном органу.
К РА Г У Ј Е В А Ц
ГРАД КРАГУЈЕВАЦ
ГРАДСКА УПРАВА ЗА ЗДРАВСТВЕНУ И
СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ
34000 Крагујевац, Трг слободе 3
тел. 034/306-161

Извршилац за економске послове у области
друштвене бриге о деци
у Служби за финансијске и рачуноводствене послове
у области друштвене бриге о деци, на одређено
време ради замене привремено одсутног запосленог

УСЛОВИ: чланом 6 Закона о радним односима у државним
органима, прописано је да се у радни однос у државном
органу може примити лице које испуњава следеће услове: да је држављанин Републике Србије, да је пунолетно,
да има општу здравствену способност, да има прописану
стручну спрему, да није осуђивано за кривично дело на
безусловну казну затвора од најмање шест месеци или
за кажњиво дело које га чине неподобним за обављање
послова у државном органу и да испуњава друге услове
утврђене законом, другим прописима или актом о систематизацији радних места у органу. Поред услова који су
предвиђени чланом 6 Закона о радним односима у државним органима, потребно је да кандидат испуњава и посебне услове, који су утврђени Правилником о унутрашњој
организацији и систематизацији радних места у Градској
управи за здравствену и социјалну заштиту, и то: стечено
високо образовање на основним академским студијама у
обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским
студијама, мастер струковним студијама, специјалистичким академским и специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање
четири године, које су завршене према прописима који су
важили до ступања на снагу Закона о високом образовању,
из научне области економске или друге друштвене-хуманистичке струке, положен државни испит и најмање 1
година радног искуства у струци.
ОСТАЛО: Уз пријаву кандидати су дужни да поднесу следеће доказе о испуњености услова: оверену фотокопију
дипломе о стеченој стручној спреми, извод из матичне
књиге рођених (оригинал или оверена копија), уверење о
држављанству (оригинал), уверење о положеном државном стручном испиту (оверена копија), уверење да се про23.03.2016. | Број 666 |
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тив кандидата не води истрага (основни суд), уверење да
кандидат није осуђиван за кривично дело на безусловну
казну затвора од најмање шест месеци или за кажњиво
дело које га чини неподобним за обављање послова у
државном органу (МУП РС, Полицијска управа Крагујевац),
лекарско уверење (оригинал), доказ о радном искуству у
струци. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узимати у разматрање. Пријаве са доказима о испуњености
услова достављају се у року од 8 дана од дана објављивања огласа на горенаведену адресу.
ГРАД КРАГУЈЕВАЦ
ГРАДСКА УПРАВА ЗА ВАНПРИВРЕДНЕ
ДЕЛАТНОСТИ
34000 Крагујевац, Трг слободе 3
тел. 034/306-161

Извршилац за стручно-аналитичке послове
из области унапређења људских права и
националних мањина

у Служби за сарадњу са удружењима и унапређење
људских и мањинских права, на одређено време због
повећаног обима посла, до 24 месеца

УСЛОВИ: Законом о радним односима у државним органима, чланом 6, прописано је да се у радни однос у државни
орган може примити лице које испуњава следеће услове: да је држављанин Републике Србије, да је пунолетно,
да има општу здравствену способност, да има прописану
стручну спрему, да није осуђивано за кривично дело на
безусловну казну затвора од најмање шест месеци или
за кажњиво дело које га чини неподобним за обављање
послова у државном органу и да испуњава друге услове
утврђене законом, другим прописима или актом о систематизацији радних места у државном органу. Поред услова
који су предвиђени чланом 6 Закона о радним односима
у државним органима, потребно је да кандидат испуњава и посебне услове, који су утврђени Правилником о
унутрашњем уређењу и систематизацији радних места у
Градској управи за ванпривредне делатности, и то: стечено високо образовање из образовно-научног поља правних или економских наука на основним академским студијама, студијама првог степена у обиму од најмање 180
ЕСПБ (основне академске или основне струковне студије),
односно на студијама у трајању од три године, односно
више образовање које је завршено по прописима који су
важили до ступања на снагу Закона о високом образовању
и најмање 1 година радног стажа у струци.
ОСТАЛО: Уз пријаву кандидати су дужни да поднесу следеће доказе о испуњености услова: оверену фотокопију
дипломе о стеченој стручној спреми, извод из матичне
књиге рођених (оригинал или оверена копија), уверење о
држављанству (оригинал и не старије од 6 месеци), уверење да се против пријављеног кандидата не води истрага (основни суд), уверење да кандидат није осуђиван за
кривично дело на безусловну казну затвора од најмање
шест месеци или за кажњиво дело које га чини неподобним за обављање послова у државном органу (МУП РС,
Полицијска управа Крагујевац), оригинал лекарског уверења, доказ о радном искуству у струци. Неблаговремене
и непотпуне пријаве неће се узимати у разматрање. Пријаве са доказима о испуњавању услова достављају се у року
од 8 дана од дана објављивања огласа, на горенаведену
адресу.
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ЛОЗНИЦ А
ГРАД ЛОЗНИЦА
ГРАДСКА УПРАВА

15300 Лозница, Крађорђева 2

Заменик секретара Градског већа
УСЛОВИ: VII степен стручне спреме, правни факултет и
најмање 3 године радног искуства у струци. 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 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. 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 са потребним документима подносе се начелнику Градске управе преко писарнице Града Лозница, у року од 8 дана од дана објављивања
огласа. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узимати у разматрање.
СРЕМСКА МИТРОВИЦА
ОПШТИНА ИНЂИЈА
ОПШТИНСКА УПРАВА
22320 Инђија, Цара Душана 1

Порески инспектор канцеларијске
контроле

у Одељењу за утрђивање и наплату јавних прихода,
на одређено време до 24 месеца, због повећаног
обима посла

УСЛОВИ: Посебни услови: високо образовање стечено на
студијама другог степена из области економских наука или
правних наука (основне академске студије у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академске студије, специјалистичке академске студије, специјалистичке струковне
студије), односно дипломирани економиста или дипломирани правник са стеченим образовањем на основним
студијама у трајању од најмање четири године, 3 године
радног искуства, 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; извод из матичне књиге рођених (издат на новом
обрасцу); уверење о држављанству Републике Србије (не
старије од 6 месеци); уверење да кандидат није осуђиван
за кривично дело на безусловну казну затвора од најмање
шест месеци или за кажњиво дело које га чини неподобним за обављање послова у државном органу (уверење
издато од МУП-а - надлежна полицијска управа, не старије
од 6 месеци); копију личне карте, а изабрани кандидат по
извршеном избору лекарско уверење. Пријава са потребним доказима о испуњавању наведених услова са назнаком „Пријава на оглас“ за радно место „Порески инспектор
канцеларијске контроле“, доставља се у року од 8 дана
Национална служба за запошљавање • www.nsz.gov.rs

Администрација и управа

од дана објављивања огласа у публикацији „Послови“,
Националне службе за запошљавање, поштом на горенаведену адресу или лично на шалтеру 1 пријемне канцеларије. Неблаговремене и непотпуне пријаве, као и пријаве
уз које нису приложени сви потребни докази у оригиналу
или у овереној фотокопији, неће бити разматране.
ГРАД СРЕМСКА МИТРОВИЦА
ГРАДСКА УПРАВА ЗА КУЛТУРУ,
СПОРТ И ОМЛАДИНУ

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

Послови из области финансија

на одређено време због повећаног обима посла, до
24 месеца

УСЛОВИ: Поред општих услова, прописаних чланом 6
Закона о радним односима у државним органима („Службени гласник РС“, број 48/91, 66/91, 44/98, 49/99, 34/01,
39/02, 49/05, 79/05, 81/05, 83/05 и 23/13) кандидати треба да испуњавају и следеће посебне услове: високо образовање стечено на студијама другог степена (дипломске
академске студије - мастер, специјалистичке академске
студије, специјалистичке струковне студије), односно на
основним студијама у трајању од најмање 4 године у образовно научном пољу - друштвено-хуманистичких наука, 1
година радног искуства у струци; положен државни стручни испит. Уз пријаву на оглас доставити доказе о испуњавању општих и посебних услова у оригиналу или овереној фотокопији, и то: диплому о стеченој стручној спреми,
уверење о држављанству (не старије од 6 месеци), извод
из матичне књиге рођених, уверење полицијске управе да
кандидат није осуђиван за кривично дело на безусловну
казну затвора од најмање шест месеци или за кажњиво
дело које га чини неподобним за обављање послова у
државном органу, уверење о положеном државном стручном испиту, уверење о стеченом радном искусту у струци,
уверење о здравственој способности доставља изабрани
кандидат. Пријаве се подносе начелнику Градске управе
за културу, спорт и омладину Града Сремска Митровица,
на адресу Градске управе за културу, спорт и омладину, са
назнаком „За оглас - послови из области финансија”. Оглас
је отворен 8 дана од дана објављивања у публикацији
„Послови“ Националне службе за запошљавање. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати. Информације на тел. 022/610-566, локал 101.
УЖИЦЕ
ОПШТИНСКА УПРАВА
ОПШТИНЕ КОСЈЕРИЋ

31260 Косјерић, Олге Грбић 10
тел. 031/781-460

Књиговођа - ликвидатор, припреме и
извршења буџета и финансијског плана
на одређено време до 6 месеци

УСЛОВИ: IV степен стручне спреме, економског смера; најмање 1 године радног искуства у органима државне управе; познавање рада на извршењу буџета и финансијског
плана; положен стручни испит за рад у органима државне
управе. Уз пријаву доставити: уверење о држављанству;
извод из матичне књиге рођених; оверену фотокопију
доказа о стручној спреми; доказ о радном искуству - копија
радне књижице; уверење да се против кандидата не води
Бесплатна публикација о запошљавању

кривични поступак. Пријаве се подносе на горенаведену
адресу у року од 15 дана од дана објављивања конкурса, са назнаком “За конкурс”. Непотпуне и неблаговремене
пријаве неће се узимати у разматрање.
ВАЉЕВО
ОПШТИНСКА УПРАВА
ОПШТИНЕ ЛАЈКОВАЦ

14224 Лајковац, Омладински трг 1
тел. 014/34322-760

Послови вођења помоћних евиденција и
извештавања

у Одељењу за буџет и финансије, на одређено време
од 12 месеци

УСЛОВИ: ВШС, економског смера, основне академске
студије првог степена са 180 ЕСПБ бодова или основне
струковне студије првог степена са 180 ЕСПБ бодова.
Поред наведених услова кандидат треба да испуњава
услове из члана 6 Закона о радним односима у државним
органима. Пријаве са доказима о испуњавању услова огласа доставити, преко поште, на горенаведену адресу.
В РА Њ Е
ОПШТИНСКА УПРАВА
ОПШТИНА БУЈАНОВАЦ

17520 Бујановац, Карађорђа Петровића 115
тел. 017/651-103

Послови из области пољопривреде,
шумарства, водопривреде, лова и риболова
УСЛОВИ: академске студије другог степена - мастер,
струковне специјалистичке, специјалистичке струковне
студије високог образовања стечено на академским студијама у трајању од најмање 4 године, дипломирани
инжењер пољопривреде, једна година радног искуства и
положен стручни испит.

Послови јавних набавки
УСЛОВИ: академске студије другог степена - мастер,
струковне специјалистичке, специјалистичке струковне
студије високог образовања стечено на академским студијама у трајању од најмање 4 године, дипломирани
инжењер технологије, дипломирани економиста - мастер
економиста, дипломирани правник - мастер правник, једна
година радног искуства.
ОСТАЛО: Поред горенаведених посебних услова кандидат
треба да испуњава и следеће услове из члана 6 Закона о
радним односима у државним органима: да је 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 најмање до шест месеци или за кажњиво дело
које га чини неподобним за обављање послова у државном органу. Рок за пријављивање на оглас је 8 дана од
дана објављивања огласа у публикацији “Послови”. Пријаве се подносе на горенаведену адресу или се непосредно
предају у писарници Општинске управе Бујановац на истој
адреси. Контакт телефон за добијање додатних информација у Општинској управи: 017/651-103. Непотпуне и
неблаговремене пријаве на оглас неће се разматрати.
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Трговина и услуге

Трговина и услуге
MOVE IN NEKRETNINE

11000 Београд, Макензијева 78
тел. 068-4213-597

Агент за некретнине са лиценцом
на одређено време
2 извршиоца

УСЛОВИ: IV степен стручне спреме без обзира на занимање, обавезна лиценца за промет некретнина. Kандидати могу да се јаве на телефон: 068-4213-597 или на e-mail:
karolina@movein.rs.
МДС ПЛАСТ

35256 Крежбинац
тел. 064/6684-760

Радник у производњи и уградњи ПВЦ и АЛУ
столарије
УСЛОВИ: III, II, I степен стручне спреме, занимања столар
или бравар, возачка дозвола Б категорије и радно искуство 6 месеци. Кандидати достављају радну биографију.
Контакт особа: Дарко Јовановић, тел. 064/6684-760, мејл
адреса: darkomilena81@gmail.com. Оглас је отворен до
попуне радног места.
OPPORTUNITY BANKA AD NOVI SAD
21000 Нови Сад, Булевар ослобођења 2А
тел. 021/489-3166
e-mail: mvuckovic@obs.rs

Саветник за клијенте за правна лица и
предузетнике

32000 Чачак
e-mail: noveidejedoo@gmail.com
тел. 032/559-0560, 060/0278-383

Стручни сарадник за безбедност и здравље
на раду
Опис посла: спроводи поступак процене ризика; врши
контролу и даје савете послодавцу у планирању, избору,
коришћењу и одржавању средстава за рад, опасних материја и средстава и опреме за личну заштиту на раду; учествује у опремању и уређивању радног места у циљу обезбеђивања безбедних и здравих услова рада; организује
превентивна и периодична испитивања услова радне
околине; организује превентивне и периодичне прегледе
и проверу опреме за рад; предлаже мере за побољшање
услова рада, нарочито на радном месту са повећаним
ризиком; свакодневно прати и контролише примену мера
за безбедност и здравље код послодавца; прати стање у
вези са повредама на раду и професионалним обољењима,
као и болестима у вези са радом, учествује у утврђивању
њихових узрока и припрема извештаје са предлозима и
мерама за њихово отклањање; припрема и спроводи оспособљавање запослених за безбедан и здрав рад; припрема
упутства за безбедан рад и контролише њихову примену;
забрањује рад на радном месту или употребу средстава за
рад, у случају када утврди непосредну опасност по живот
или здравље запосленог; сарађује и координира рад са
службом медицине рада по свим питањима у области
безбедности и здравља на раду; континуирано усавршава знања у области безбеднпсти и здравља на раду; као
стручно лице обавља послове безбедности и здравља на
раду код другог послодавца на основу закљученог уговора.

11000 Београд, Македонска 5
тел. 063/0832-467

УСЛОВИ: 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 из научне, односно стручне области у оквиру образовно-научног
поља техничко-технолошких наука, природно-математичких наука или медицинских наука; положен стручни испит
за обављање послова безбедности и здравља на раду; најмање три године радног искуства на пословима у области
безбедности и здравља на раду, од момента стицања
потребног образовања и полагања потребног стручног
испита; познавање рада на рачунару; познавање енглеског језика; изражене комуникацијске способности.

Радник у палачинкарници

Стручни сарадник за ванредне ситуације

за рад у Сомбору, на одређено време

УСЛОВИ: VII, IV степен стручне спреме - дипломирани
економиста за општу економију, банкарство и финансије; дипломирани економиста; аквизиција, проналажање
клијената - правна лица и предузетници, продаја кредитних производа, кредитна анализа, брига о отплати кредита; возачка дозвола Б категорије; пожељно искуство на
пословима продаје; место рада Сомбор. Оглас траје до
31.03.2016. године. Слање пријава и достава радних биографија мејлом: mvuckovic@obs.rs.
УГОСТИТЕЉСКА РАДЊА „Е, ШТА ИМА“

на одређено време

УСЛОВИ: II степен стручне спреме; пожељно радно
искуство у угоститељству. Кандидати треба да се јаве
на телефон: 063/0832-467 или да пошаљу CV на e-mail:
tanjamaletic73@gmail.com. Рок за пријављивање је 30 дана
од дана објаљивања огласа.

Национална служба
за запошљавање
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Опис посла: израђује главни пројекат заштите од пожара; израђује план заштите од пожара; израђује правила
заштите од пожара са плановима евакуације и упутствима
за поступање у случају пожара; израђује програм основне
обуке запослених из области заштите од пожара; изводи
основну обуку запослених из области заштите од пожара;
израђује процене угрожености и планове заштите и спасавања у ванредним ситуацијама; континуирано усавршава
знања у области ванредних ситуација.
УСЛОВИ: високо образовање на основним академским
студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер
академским студијама, специјалистичким академским стуНационална служба за запошљавање • www.nsz.gov.rs
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дијама, специјалистичким струковним студијама, односно
на основним студијама у трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама на факултету из научне, односно стручне области у оквиру образовно-научног
поља техничко-технолошких наука; поседовање лиценце
за израду процене ризика у области ванредних ситуација;
поседовање лиценце за израду главног пројекта заштите од пожара; познавање рада на рачунару; познавање
енглеског језика; изражене комуникацијске способности.
ОСТАЛО: Конкурс је отворен до 15.04.2016. Пријаве на
конкурс са мотивационим писмом, биографијом и доказима о испуњености услова конкурса доставити на и-мејл:
noveidejedoo@gmail.com. Детаљније информације на
бројеве телефона: 032/559-0560, 060/0278-383 или и-мејл:
noveidejedoo@gmail.com, контакт особа: Дејан Игњовић.

MOZZART DOO
Београд

Оператер на уплатном месту
за рад у Јагодини

Опис посла: Пријем уплата и исплаћивање добитних тикета, комуникација са играчима и давање потребних информација везаних за услове и начин играња, пријем поруџбина од гостију, припрема топлих и хладних напитака и
услуживање гостију, рад на фискалној каси, рад на апаратима и електронском рулету, старање о безбедности новчаних средстава и опреме за рад на уплатном месту, одржавање уредности радног простора.

6 извршилаца

УСЛОВИ: средња стручна спрема, познавање рада на рачунару, комуникативна, лојална љубазна и тимски оријентисана особа. Уколико сте заинтересовани, молимо вас да
своје пријаве са радном биографијом и мотивационим писмом пошаљете на и-мејл: job@mozzartbet.com. Крајњи рок
за подношење пријава је 30.03.2016. Само кандидати који
уђу у ужи избор биће контактирани.

Опис посла: менаџери продаје за Београд, обилазак малопродајних објеката на територији Београда.

35230 Ћуприја

INCOM TRADING DOO

11030 Београд, Ратка Митровића 45

Комерцијалисткиње/Комерцијалисти

УСЛОВИ: минимум средња стручна спрема, кандидати са
пребивалиштем у Београду, плата до 90.000 динара нето.
CV пошаљите на: office@incom.co.rs (За комерцијалисте).
JAKUZA DOO

Београд - Земун, Златиборска 45
тел. 011/3177-174, 064/658-2345

Радник физичко-техничког обезбеђења
на одређено време 12 месеци
20 извршилаца

Опис посла: Непосредно врши послове физичко-техничког
обезбеђења објекта или простора на који је распоређен.
Дужан је и одговоран да обавља послове физичко-техничке заштите лица и имовине који су предвиђени планом
обезбеђења и уговором који је закључен са клијентом за
његово место рада.
УСЛОВИ: III и IV степен стручне спреме у било ком занимању, пожељно радно искуство; пожељно је уверење о
положеном испиту за противпожарну заштиту; потребно је да се лица налазе дуже од 6 месеци на евиденцији
НСЗ. Конкурс траје до 17.04.2016. године. Потребно је да
се кандидати јаве на број телелефона: 011/3177-174 или
064/658-2345. Лице за контакт је Аца Мићановић.
МОЈ КАФИЋ ПЛУС

11000 Београд, Вјекослава Ковача 1
тел. 060/0509-108

Конобарица
2 извршиоца

УСЛОВИ: I-IV степен стручне спреме; пожељно радно
искуство. Кандидати могу да се јаве на контакт телефон:
060/0509-108. Конкурс остаје отворен до попуне радног
места.

www.nsz.gov.rs
Бесплатна публикација о запошљавању

MOZZART

Оператер на уплатном месту
2 извршиоца

УСЛОВИ: средња стручна спрема, познавање рада на рачунару, комуникативна, лојална, љубазна и тимски оријентисана особа.
ОСТАЛО: пријем уплата и исплаћивање добитних тикета,
комуникација са играчима и давање потребних информација везаних за услове и начин играња, пријем поруџбина од гостију, припрема топлих и хладних напитака и
услуживање гостију, рад на фискалној каси, рад на апаратима и електронском рулету, старање о безбености
новчаних средстава и опреме, за рад на уплатном месту,
одржавање уредности радног простора. Уколико сте заинтересовани, молимо вас да своје пријаве са радном биографијом и мотивационим писмом пошаљете на и-мејл:
job@mozzartbet.com. Крајњи рок за подношење пријава је
30.03.2016. године. Само кандидати који уђу у ужи избор
биће контактирани.
WIENER STADTISCHE OSIGURANJE
ADO BEOGRAD
Нови Београд, Трешњиног цвета 1
e-mail: konkurs@wiener.co.rs

Саветник у осигурању

место рада: подручје Републике Србије, на одређено
време 6 месеци
5 извршилаца

Опис посла: продаја животних и неживотних осигурања.
УСЛОВИ: минимум IV степен стручне спреме, пожељно
економско усмерење; пожељно је радно искуство у осигурању, финансијама; рад на рачунару (Excel, Word, Internet);
возачка дозвола Б категорије; отвореност за нове изазове;
проактивност; спремност за рад са људима; креативност и
флексибилност; комуникативност и спремност за рад под
притиском; преговарачке способности, упорност, оптимизам.
23.03.2016. | Број 666 |

23

Трговина и услуге

Дужности: увећање портфеља осигурања; успостављање
пословних контаката са клијентима; вођење бриге о
клијентима; редовно извештавање и учествовање у креирању стратегије за освајање тржишта.
Послодавац обезбеђује: радни однос у успешној интернационалној компанији; тренинг и обуку, свакодневно
усавршавање и стицање нових знања и вештина; добро
организовано радно окружење; могућност брзог и перманентног напредовања у каријери.
ОСТАЛО: Трајање конкурса: до попуне радног места. Кандидати своје радне биографије (без додатних докумената)
могу послати на горенаведени мејл послодавца са назнаком за коју позицију конкуришу. Биће контактиран само
ужи круг кандидата. Лице за контакт: Степа Саватић.
WIENER STADTISCHE OSIGURANJE
ADO BEOGRAD
Нови Београд, Трешњиног цвета 1
e-mail: konkurs@wiener.co.rs

Продавац осигурања аутоодговорности

место рада: подручје Републике Србије, на одређено
време 6 месеци

5 извршилаца

Опис посла: продаја осигурања аутоодговорности.
УСЛОВИ: минимум IV степен стручне спреме, пожељно
економско усмерење; пожељно је радно искуство у осигурању, финансијама; рад на рачунару (Excel, Word, Internet);
возачка дозвола Б категорије; отвореност за нове изазове;
проактивност; спремност за рад са људима; креативност и
флексибилност; комуникативност и спремност за рад под
притиском; преговарачке способности, упорност, оптимизам.
Дужности: увећање портфеља осигурања; успостављање
пословних контаката са клијентима; израда понуда и полиса осигурања са пратећом документацијом; наплата премије осигурања; анализа тржишта осигурања АО; разматрање мера за повећање портфеља осигурања АО.
Послодавац обезбеђује: радни однос у успешној интернационалној компанији; тренинг и обуку, свакодневно
усавршавање и стицање нових знања и вештина; добро
организовано радно окружење; могућност брзог и перманентног напредовања у каријери.

возачка дозвола Б категорије; отвореност за нове изазове; проактивност; спремност за тимски рад; креативност и
флексибилност; комуникативност и спремност за рад под
притиском; преговарачке способности, упорност, оптимизам.
Дужности: предлагање акција и активности на унапређењу продаје и развоју канала продаје; организовање
састанака групе; израда месечног и годишњег плана продукције; успостављање пословних контаката; недељно извештавање менаџмента компаније; увећање портфеља осигурања; израда понуда и полиса осигурања са
пратећом документацијом; наплата премије осигурања;
рад на изменама и допунама уговора о осигурању као и
обнављање уговора о осигурању; редовно посећивање
клијената, упознавање са њиховим потребама и проширење сарадње; пријем изјава уговарача осигурања, односно осигураника.
Послодавац обезбеђује: радни однос у успешној интернационалној компанији; тренинг и обуку, свакодневно усавршавање и стицање нових знања и вештина; загарантовану
добру зараду са адекватним вредновањем рада и резултата рада; добро организовано радно окружење; могућност
брзог и перманентног напредовања у каријери.
ОСТАЛО: Трајање конкурса: до попуне радног места. Кандидати своје радне биографије (без додатних докумената)
могу послати на горенаведени мејл послодавца са назнаком за коју позицију конкуришу. Биће контактиран само
ужи круг кандидата. Лице за контакт: Степа Саватић.

ОСТАЛО: Трајање конкурса: до попуне радног места. Кандидати своје радне биографије (без додатних докумената)
могу послати на горенаведени мејл послодавца са назнаком за коју позицију конкуришу. Биће контактиран само
ужи круг кандидата. Лице за контакт: Степа Саватић.
WIENER STADTISCHE OSIGURANJE
ADO BEOGRAD
Нови Београд, Трешњиног цвета 1
e-mail: konkurs@wiener.co.rs

Ментори и менаџери за продају животних
осигурања

место рада: подручје Републике Србије, на одређено
време 6 месеци
5 извршилаца

УСЛОВИ: минимум IV степен стручне спреме, пожељно
економско усмерење; пожељно је радно искуство у осигурању, финансијама; рад на рачунару (Excel, Word, Internet);
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WIENER STADTISCHE OSIGURANJE
ADO BEOGRAD
Нови Београд, Трешњиног цвета 1
e-mail: konkurs@wiener.co.rs

Mенаџер директне продаје

место рада: подручје Републике Србије, на одређено
време 6 месеци
5 извршилаца

УСЛОВИ: минимум IV степен стручне спреме, пожељно VII
степен стручне спреме и економско усмерење; пожељно
је радно искуство у осигурању, финансијама; рад на рачунару (Excel, Word, Internet); возачка дозвола Б категорије;
енглески језик (виши ниво); познавање тржишта и поседовање добрих пословних контаката; изражена способност
за тимски рад.
Дужности: организација продаје и реализација продаје
осигурања; израда понуда за осигурање и полиса осигурања; сарадња са банкама и лизинг кућама (израда понуда
са клаузулом о винкулацији); праћење квалитета продуката; увећање портфеља осигурања; успостављање пословних контаката; наплата премије осигурања.
Послодавац обезбеђује: радни однос у успешној интернационалној компанији; тренинг и обуку, свакодневно усавршавање и стицање нових знања и вештина; загарантовану
добру зараду са адекватним вредновањем рада и резултата рада; добро организовано радно окружење; могућност
брзог и перманентног напредовања у каријери.
ОСТАЛО: Трајање конкурса: до попуне радног места. Кандидати своје радне биографије (без додатних докумената)
могу послати на горенаведени мејл послодавца са назнаком за коју позицију конкуришу. Биће контактиран само
ужи круг кандидата. Лице за контакт: Степа Саватић.
„STAR CALL 011”

Панчево, Светозара Марковића 121
e-mail: zeljkostanojevic@yahoo.com

Оператер у позивном центру
за рад у Београду
20 извршилаца

УСЛОВИ: од IV до VII степена стручне спреме, без обзира на образовни профил; напредно познавање немачког,
италијанског или француског језика; познавање рада на
рачунару. Радни однос на неодређено време, пробни рад у
трајању од месец дана. Трајање конкурса до попуне. Кандидати могу своје радне биографије да доставе мејлом.
Лице за контакт Жељко Станојевић.

СЗТР „ПЕНЏЕР МОДЕ“

11000 Београд, Краља Милана 54
тел. 011/289-3929

Радник на шивењу - кројењу
УСЛОВИ: III, II или I степен стручне спреме, без обзира на занимање; 12 месеци радног искуства на наведеним пословима. Кандидати треба да се јаве на телефон
011/289-3929. Рок за пријављивање је 30 дана од дана
објављивања огласа.
АГЕНЦИЈА “ИЛИЈАК”
МЕНАЏЕРСКИ КОНСУЛТАНТСКИ ПОСЛОВИ
32102 Чачак, Булевар ослободилаца 82
e-mail: agencijailijak@gmail.com
тел. 032/332-116

Носилац посла руковођења
пробни рад од месец дана

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, менаџмент и организација.

Носилац посла теоретске и практичне
обуке

на неодређено време уз пробни рад од месец дана

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, економске струке,
менаџмент и организација, развој људских ресурса.

Администратор управљачких одлука

на неодређено време, уз пробни рад од месец дана

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме из области
менаџмент и организација.
ОСТАЛО: Кандидати се обучавају за коришћење законске регулативе у функцији посла и коришћење струке у
функцији посла, како би у пракси могли да примене захтеве законске регулативе и захтеве струке. Пријаве слати
на адресу Агенција „Илијак“ - менаџерски консултантски послови, Булевар ослободилаца 82, 32102 Чачак, до
09.04.2016. или ма мејл адресу: agencijailijak@gmail.com, а
за све ближе информације позвати на телефон: 032/332116.

G4S SECURE SOLUTIONS ДОО
11000 Београд, Кумодрашка 240
тел. 021/6622-813
e-mail: velibor.milovac@rs.g4s.com

Службеник физичког обезбеђења објекта
на одређено време, за рад у Новом Саду
20 извршилаца

УСЛОВИ: I, II, III, IV, V, VI/1, VI/2 и VII/1 степен стручне спреме у било ком занимању, основна информатичка
обука, рад у сменама, ноћни рад, пробни рад 6 месеци.
Јављање кандидата на тел. 021/6622-813, од 07.00 до
15.00 часова.
Бесплатна публикација о запошљавању

Подршка
запошљавању
особа са
инвалидитетом
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Mедицина
ДОМ ЗДРАВЉА „1. ОКТОБАР“
26360 Пландиште, Карађорђева 13
тел. 026/861-230

Медицински техничар

на одређено време до 3 месеца због повећаног обима
посла

УСЛОВИ: завршена средња медицинска школа, IV степен
стручне спреме. Уз пријаву са кратком биографијом, адресом и контакт телефоном приложити оверену фотокопију
дипломе, оверену фотокопију уверења о положеном стручном испиту, извод из матичне књиге рођених, уверење о
држављанству. Пријаве слати на горенаведену адресу, са
назнаком: „Оглас за медицинског техничара”. Рок за подношење пријава је 8 дана од дана објављивања у публикацији „Послови”. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће
се разматрати.
СТОМАТОЛОШКА ОРДИНАЦИЈА
“VIVADENT I&N”
19320 Кладово, 22. септембра 10
тел. 062/430-845

Доктор стоматологије
УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме; доктор стоматологије; једна година радног искуства; положен стручни испит
и лиценца. Оглас је отворен 30 дана.
ДОМ ЗДРАВЉА КУЧЕВО

12240 Кучево, Жике Поповића 48

Медицински техничар

на одређено време до повратка запослене са
породиљског одсуства

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

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

Медицинска сестра - техничар

на одређено време до повратка медицинске сестре
која се налази на неплаћеном одсуству

УСЛОВИ: средња стручна спремоа - 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
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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. 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.
ЗДРАВСТВЕНИ ЦЕНТАР ЗАЈЕЧАР
19000 Зајечар, Расадничка бб

Доктор медицине

за рад у Општој болници у Зајечару
2 извршиоца

УСЛОВИ: Поред општих услова прописаних Законом о
раду, кандидати треба да имају завршен VII степен стручне спреме, завршен медицински факултет и положен
стручни испит.

Медицинска сестра - техничар
за рад у Општој болници у Зајечару
3 извршиоца

УСЛОВИ: Поред општих услова прописаних Законом о
раду, кандидати треба да имају завршен IV степен стручне
спреме, завршена медицинска школа општег смера и положен стручни испит.
ОСТАЛО: Уз молбу кандидати прилажу: оверену копију
дипломе о заврешеном факултету (за доктора медицине),
оверену копију дипломе о завршеној медицинској школи
општег смера - IV степен (за медицинску сестру - техничара); уверење о положеном стручном испиту; извод из
матичне књиге рођених - венчаних; биографију. Приликом
заснивања радног односа кандидати су дужни да доставе
лекарско уверење као доказ о здравственој способности
за послове за које се заснива радни однос. Молбе се предају на наведену адресу, Служби за опште и правне послове Здравственог центра Зајечар, у року од 8 дана од дана
објављивања огласа.
ПОНИШТЕЊЕ ОГЛАСА
СПЕЦИЈАЛНА БОЛНИЦА ЗА
ЦЕРЕБРАЛНУ ПАРАЛИЗУ И
РАЗВОЈНУ НЕУРОЛОГИЈУ

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

Оглас објављен 16.03.2016.године у публикацији
“Послови”, поништава се у целости.

Први
утисак је
најважнији
будите
испред свих
Национална служба за запошљавање • www.nsz.gov.rs
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СПЕЦИЈАЛНА БОЛНИЦА ЗА
ЦЕРЕБРАЛНУ ПАРАЛИЗУ И
РАЗВОЈНУ НЕУРОЛОГИЈУ

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

Шеф Одсека за правне, административне и
опште послове
пробни рад од 3 месеца

УСЛОВИ: дипломирани правник, стечено високо образовање на основним академским студијама у обиму од
најмање 240 ЕСПБ; мастер академским студијама; специјалистичким академским студијама; специјалистичким
струковним студијама; односно на основним студијама у
трајању од најмање четири године или специјалистичким
студијама на факултету; правни факултет, положен правосудни испит; 5 година радног искуства у струци; знање
рада на рачунару; познавање енглеског језика; пожељно је
да кандидат има лиценцу за службеника за јавне набавке.
ОСТАЛО: Кандидати су обавезни да доставе писану пријаву
на оглас са краћом биографијом. Уз пријаву се подносе оверене фотокопије: дипломе о завршеном правном
факултету или другим горенаведеним студијама, извод из
матичне књиге рођених, уверење о држављанству, потврду да се против лица не води судски поступак, доказ о
радном искуству. Пријаве са потребном документацијом
достављају се у затвореним ковертама на адресу: Специјална болница за церебралну парализу и развојну неурологију, Београд, Сокобањска 17а (Правна служба). Рок
за пријављивање је 8 дана од дана објављивања огласа у
публикацији “Послови”.
КЛИНИКА ЗА НЕУРОЛОГИЈУ И
ПСИХИЈАТРИЈУ ЗА ДЕЦУ И ОМЛАДИНУ
11000 Београд, Др Суботића 6а
тел. 011/2658-355, 2645-064

Медицинска сестра - техничар

на одређено време до повратка одсутног запосленог

УСЛОВИ: средња стручна спрема; медицинска школа општи или педијатријски смер; да је кандидат положио
стручни испит; радно искуство 6 месеци. Кандидат је дужан
да уз пријаву на оглас приложи следећу документацију у
неовереним фотокопијама: диплому о завршеној средњој
медицинској школи општег или педијатријског смера; уверење (потврду) о положеном стручном испиту; дозволу за
рад - лиценцу издату од надлежне коморе; доказ о радном искуству; уверење о држављанству (не старије од 6
месеци); извод из матичне књиге рођених; уверење да
није осуђиван (не старије од 6 месеци) или потврду да је
поднет захтев за издавање уверења; уверење да се против
кандидата не води кривични поступак и да није подигнута оптужница нити да је покренута истрага (не старије од
6 месеци) или потврда да је поднет захтев за издавање
уверења; молбу и кратку биографију (Curriculum Vitae) са
адресом, контакт телефоном и e-mail адресом. Пријаве
слати на наведену адресу Клинике, са назнаком “За оглас”
и за које радно место се подноси, или лично доставити у
Одељење за опште, правне, кадровске и техничке послове Клинике. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се
разматрати. Кандидати који испуњавају услове огласа могу
бити позвани на разговор ради пружања додатних информација, које могу бити важне за доношење одлуке о избору
кандидата. Кандидати ће о избору бити обавештени писаним путем у законском року.
Бесплатна публикација о запошљавању

УНИВЕРЗИТЕТСКА ДЕЧЈА КЛИНИКА
11000 Београд, Тиршова 10
тел. 011/2060-676

Лекар специјалиста анестезиологије са
реаниматологијом
за потребе Службе за кардиохирургију, Одсек
кардиоантестезије са кардиохируршком
интензивном терапијом

УСЛОВИ: VII/2 степен стручне спреме у наведеном занимању; пробни рад у трајању од 6 месеци; најмање 3 године радног искуства; познавање најмање једног светског
језика; познавање рада на рачунару; лиценца. Предност
ће имати кандидати са искуством у здравственим установама које пружају здравствену заштиту деци. Кандидати су
дужни да доставе: кратку биографију; фотокопију личне
карте; фотокопију дипломе о завршеној специјализацији;
фотокопију радне књижице; фотокопију лиценце. Пријаве
слати у затвореној коверти на наведену адресу Клинике,
са назнаком “Пријава на конкурс за пријем лекара специјалисте анестезиологије са реаниматологијом за потребе Службе кардиохирургије - Одсек кардиоанестезије са
кардиохирушком интензивном терапијом, на неодређено
време - 1 извршилац”.

Доктор медицине

на одређено време до повратка радника са
боловања, за потребе Службе за радиолошку
дијагностику

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме у наведеном занимању; завршених 6 месеци обавезног лекарског стажа;
познавање најмање једног светског језика; познавање
рада на рачунару; лиценца. Предност ће имати кандидати
који већ имају радно искуство у високоспецијализованим
здравственим установама које пружају здравствену заштиту деци. Кандидати су дужни да доставе: кратку биографију; фотокопију личне карте; фотокопију дипломе о завршеном медицинском факултету; фотокопију дипломе о
положеном стручном испиту; фотокопију радне књижице;
лиценцу; фотокопије уговора о раду, тј. потврде о волонтирању, потврде о обављеном раду од стране начелника
служби здравствених установа на меморандуму, времену
проведеном на раду и оценама рада кандидата - уколико
их кандидат поседује. Пријаве слати у затвореној коверти на наведену адресу Клинике, са назнаком “Пријава на
конкурс за пријем доктора медицине за потребе Службе за
радиолошку дијагностику, на одређено време до повратка
радника са боловања - 1 извршилац”.
ОСТАЛО: Кандидати који испуњавају услове из огласа могу
бити позвани на разговор ради пружања додатних података који могу бити важни за одлуку о пријему (претходно
искуство о раду, додатно образовање или оспособљеност,
дужина трајања школовања и сл.). Приликом заснивања
радног односа, кандидати су дужни да доставе лекарско
уверење као доказ о здравственој способности за послове
за које се примају. Неблаговремене и непотпуне пријаве
неће се узимати у разматрање.

Национална служба
за запошљавање
23.03.2016. | Број 666 |

27

Mедицина

КЛИНИЧКО-БОЛНИЧКИ ЦЕНТАР
“ЗВЕЗДАРА”

11000 Београд, Димитрија Туцовића 161
tел. 011/380-6969

Медицинска сестра - техничар
5 извршилаца

УСЛОВИ: IV степен стручне спреме у наведеном занимању,
завршен IV степен стручне спреме, завршена средња
медицинска школа општег смера, положен стручни испит
за своје звање. Пријаве са биографијом и овереним фотокопијама доказа о испуњењу захтеваних услова, подносе
се у року од 8 дана од дана објављивања огласа у публикацији Националне службе за запошљавање „Послови“, на
горенаведену адресу са назнаком “За конкурс ради пријема у радни однос”. Неблаговремене и непотпуне пријаве
на оглас неће бити узете у разматрање. Учесници у огласу
писмено ће бити обавештени.
„БАДИЋ ЛЕБЕН“ ДОО

Неготин - Душановац, Дупљанска бб
тел. 019/570-450, 063/1194 006

Дипломирани социјални радник
Опис посла: пријем и вођење евиденције корисника старачког дома
УСЛОВИ: VII степен стручне спреме, дипломирани социјални радник. Услови рада: рад у сменама, обезбеђен смештај,
обезбеђен превоз. Конкурс је отворен до попуне радног
места. Кандидати се могу јавити послодавцу на горенаведене бројеве телефона, лице за контакт Жикица Бадић.
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, на одређено време, до
повратка на рад запосленог коме мирују права
и обавезе из радног односа, са пробним радом у
трајању од 1 месеца

Доктор медицине

у Одељењу за образовну и научно-истраживачку
делатност Службе за дијагностику и заједничке
медицинске послове на одређено време, до повратка
запослене са боловања, са пробним радом у трајању
од 1 месеца
2 извршиоца

Опис посла: под надзором начелника Одељења, шефа
Одсека и осталих специјалиста Одељења обавља све
послове везане за медицинску обраду поверених му 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
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поседују високу стручну спрему VII/1 степен - завршен
медицински факултет, положен стручни испит за звање
доктора медицине, лиценца за рад.
ОСТАЛО: 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 издату 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 (уверење 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“ Националне службе
за запошљавање. Кандидати који испуњавају услове могу
бити позвани на разговор ради пружања додатних података који могу бити важни за одлуку о пријему (претходно
искуство о раду, просечна оцена у току школовања, додатно образовање или оспособљености, дужина трајања школовања). 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 за рад на Клиници за педијатрију”.
Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се разматрати.
ЗДРАВСТВЕНА УСТАНОВА
АПОТЕКА „БИОФАРМ“
21240 Тител, Главна 34
тел. 065/5180-180
e-mail: marija_kvc@yahoo.com

Фармацеутски техничар
УСЛОВИ: IV степен стручне спреме у занимању фармацеутски техничар, стручни испит за здравствене раднике,
рад у сменама. Пријаве слати мејлом, јављање кандидата
на контакт тел. 065/5180-180.
ДОМ ЗДРАВЉА
ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ

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

Пословни секретар - правник

на одређено време, за рад у Служби за правне,
економско-финансијске, техничке и друге сличне
послове, до повратка пословног секретара правника са боловања

УСЛОВИ: Доставити: пријаву на конкурс са кратком биографијом, бројем телефона и адресом, оверену фотокопију дипломе о завршеном VII степеном стручне спреме
- правног факултета, доказ о радном искуству од најмање
3 године, извод из матичне књиге рођених.

Медицинска сестра - техничар

на одређено време ради замене одсутног радника, на
период до 3 месеца
2 извршиоца
Национална служба за запошљавање • www.nsz.gov.rs

Mедицина / Грађевинарство и индустрија

УСЛОВИ: IV степен стручне спреме, завршена средња
медицинска школа - општи смер и положен стручни испит.
Поред општих здравствених услова, на овом радном месту
може радити лице које испуњава посебне здравствене
услове предвиђене одговарајућим прописима. У опису посла је вршење стручне помоћи при пружању здравствене
заштите у оквиру послова за које је оспособљено редовним школовањем, те обављање потребних административних послова, као и свих послова из делокруга рада који
се ставе у задатак. Као доказ о испуњености услова кандидати су дужни да доставе: пријаву на конкурс са кратком
биографиом и претходним радним искуством, бројем телефона и адресом, оверену фотокопију дипломе о завршеној
школи, оверену фотокопију уверења о положеном стручном испиту, оверену фотокопију радне књижице.
ОСТАЛО: Рок за подношење пријава је 8 дана од дана
објављивања огласа у публикацији “Послови”. Кандидати
који буду изабрани, пре закључивања уговора о раду дужни су да доставе доказ о здравственој способности за рад
на наведеним пословима. Пријаве на оглас достављати у
затвореним ковертама на писарници Дома здравља или
путем поште на горенаведену адресу, уз напомену “Пријава на оглас”. О потреби спровођења даљих разговора са
кандидатима, а ради пружања додатних података који
могу бити важни за одлуку о пријему, одлучиће директор.
Непотпуне и неблаговремене пријаве неће бити разматране. По завршеном конкурсу предата документа неће бити
враћена кандидатима. За ближе информације можете се
обратити на телефон: 012/662-240.

Грађевинарство и индустрија
„ЕЛСАТ“ ДОО

рачких и аналитичких способности; старост до 45 година;
поседовање препорука и раније остварених контаката;
спремност за прихватање пробног рада.

Техничар - сервисер
Основне дужности: руковођење екипом и координација
рада на градилишту; израда електро инсталација; сервисирање опреме; израда документације; учешће у тиму при
изради понуда; активно праћење развоја нових технологија и производа; презентација техничких решења (у складу са конкурентним потребама клијената). Остали послови
из регистрованих делатности друштва.
УСЛОВИ: IV, V или VI степен стручне спреме електро
струке; одговорност, преданост послу, предузимљивост,
склоност налажењу решења за постојеће препреке, изражен осећај за тимски рад; знање енглеског језика; добро
познавање MS Office пакета и коришћења интернета; способност за рад на висини; возачка дозвола Б категорије.
Предност при запошљавању: старост до 45 година; радно
искуство преко 3 године на пословима електроинсталација; спремност прихватања пробног рада; спремност за
теренски рад; поседовање препорука.
ОСТАЛО: Биографију са документацијом послати на
и-мејл: posao@elsat.rs. Контакт телефон: 032/350-222. На
разговор ће бити позвани само кандидати који су ушли у
ужи избор. Позив остаје отворен 15 дана од дана објављивања, односно до попуне радних места.
„БАЛАШ КУПУЗИШТЕ“ ДОО, КЛАДОВО
Купузиште, Дунавска 55
тел. 069/636-203

Руковалац грађевинских машина

Чачак, Гвоздена Пауновића 6
тел. 032/350-222
e-mail: posao@elsat.rs

на одређено време - 3 месеца, место рада Кладово
4 извршиоца

Дипломирани инжењер електротехнике за
енергетику

УСЛОВИ: I, II степен стручне спреме, 12 месеци радног
искуства; возачка дозвола Б и Ц категорије.

Основне дужности: одговорност за целокупну реализацију пројекта и остварене резултате; израда документације за градилиште; учешће у тиму при изради понуда;
руковођење екипом и координација рада на градилишту;
активно праћење развоја нових технологија и производа; едукација запослених о областима које су потребне за
њихов рад; праћење конкуренције и анализа тржишног
амбијента; ширење и одржавање мреже купаца и односа са клијентима; продаја, презентација и пласман робе
и услуга; едукација клијената; презентација техничких
решења (у складу са конкурентним потребама клијената).
Остали послови из регистрованих делатности друштва.
УСЛОВИ: VII степен стручне спреме, дипломирани
инжењер електротехнике за енергетику. Одговорност,
преданост послу, предузимљивост, склоност налажењу
решења за постојеће препреке, изражен осећај за тимски
рад; да кандидат није кажњаван нити под истрагом; знање
енглеског језика; способност за рад на висини; добро
познавање MS Office пакета и Auto Cad-а; возачка дозвола
Б категорије. Предност при запошљавању: радно искуство
у области енергетике и слабе струје преко 1 године; познавање ИТ области; спремност за теренски рад; изражене
лидерске способности; способност за тимски рад, контролу
и мотивацију тима; висок ниво организационих, преговаБесплатна публикација о запошљавању

Возач кипер камиона

на одређено време - 3 месеца, место рада Кладово

УСЛОВИ: III степен стручне спреме, возач теретњака, 12
месеци радног искуства, возачка дозвола Ц категорије.
ОСТАЛО: теренски рад, рад ван просторија послодавца;
обезбеђен превоз; обезбеђен смештај; обезбеђена исхрана. Трајање конкурса до попуне. Кандидати се могу јавити
послодавцу путем горенаведеног телефона, лице за контакт: Мирослав Балашевић.
NOBILI FURNITURE

21235 Темерин, Новосадска 509-511
тел. 021/842-061
факс 021/844-860

Дипломирани инжењер шумарства,
архитектуре или машинства, конструктор пројектант
3 извршиоца

УСЛОВИ: дипломирани инжењер шумарства (смер прерада дрвета), архитектура, машинство или средња стручна
спрема за рад на истим пословима; искуство у обради и
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преради дрвета и плочастих материјала, познавање рада
у Auto Cad-у и пожељно знање рада у 3D max; пожељно
знање енглеског и руског језика, спремност на константно
усавршавање, потребно радно искуство у струци минимум
3 године.

Столар

10 извршилаца

УСЛОВИ: III степен стручне спреме у занимању столар, 3
године радног искуства, возачка дозвола Б категорије.
ОСТАЛО: Кандидати треба да се јаве на контакт тел.
021/844-850 или 021/842-061. Сви кандидати треба да
пошаљу своју професионалну биографију на и-мејл:
jelenailic.nobili@gmail.com.

Пољопривреда
СЗТР “АГРОУНИКУМ”

21000 Нови Сад, Руменачки пут бб
тел. 069/5300-077
e-mail: kaja30007@gmail.com

Рад у пољопривредној апотеци на промету
средстава за заштиту биља
на одређено време од 3 месеца

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме у занимању технолог заштите биља, рад у сменама, пробни рад 1 месец.
Пријаве слати мејлом на горенаведену адресу, јављање
кандидата на телефон 069/5300-077. Рок за пријављивање
на конкурс је 30 дана.

Култура и информисање
БИБЛИОТЕКА “ВУК КАРАЏИЋ”
26220 Ковин, Цара Лазара 100

Директор

на период од четири године

УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава следеће услове:
да има високу стручну спрему; најмање три године радног искуства на пословима у култури; да је поднео програм рада и развоја Библиотеке Управном одбору; да
има држављанство Републике Србије; да нема законских
сметњи за његово именовање. Уз пријаву на конкурс
потребно је доставити следећу конкурсну документацију:
оверену копију дипломе; оверену копију радне књижице
или уверење о радном искуству; предлог програма рада
и развоја Библиотеке; уверење суда и вишег тужилаштва, не старије од шест месеци, да се против кандидата не
води истрага и да против њега није подигнута оптужница
за кривична дела која се гоне по службеној дужности; уверење о држављанству Републике Србије (не старије од 6
месеци); извод из матичне књиге рођених; оверену копију
личне карте; лекарско уверење. Пријаве са документацијом доставити препорученом пошиљком, са назнаком „За
јавни конкурс за избор директора“, на адресу Библиотеке
или предати лично, од 8 до 14 часова. Рок за подношење
пријава кандидата износи 15 дана од дана објављивања
конкурса у публикацији НСЗ „Послови”. Све информације
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могу се добити на телефоне: 013/744-902 и 013/744-901
или путем електронске поште: biblioteka.kovin@gmail.com.
Неблаговремене пријаве неће бити разматране и исте ће
се неотворене вратити подносиоцу. Директора именује
Скупштина на предлог Управног одбора Библиотеке „Вук
Караџић” Ковин и уз сагласност директора матичне библиотеке, на период од четири године, а може бити и поново
именован.

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
УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
БИОЛОШКИ ФАКУЛТЕТ

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

Ванредни професор 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.
Национална служба за запошљавање • www.nsz.gov.rs
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Асистент 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 3 године

Асистент за ужу научну област Алгологија
и микологија

на Катедри за алгологију, микологију и лихенологију
у Институту за ботанику и Ботаничкој башти
„Јевремовац”, на одређено време до повратка
сарадника са боловања

УСЛОВИ: студент докторских студија; општи успех најмање 8 или академски назив магистра наука са прихваћеном темом докторске дисертације; смисао за наставни рад;
непостојање сметње из члана 62 став 4 Закона о високом
образовању и остали услови утврђени чланом 72 Закона о
високом образовању.
ОСТАЛО: 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.
ОШ „ЂОРЂЕ КРСТИЋ“

11147 Београд - Жарково, Живка Настића Бабе 12
тел. 011/2512-217, 011/5212-440
e-mail: sekretar@os-djordjekrstic.edu.rs

Директор

на период од четири године

УСЛОВИ: За директора школе може да буде изабрано
лице: 1. које има одговарајуће образовање и радно искуство из члана 8 став 2 Закона о основама система образовања и васпитања: високо образовање за наставника
основне школе, за педагога и психолога, стечено на студијама другог степена (мастер академске студије, специјалистичке академске студије или специјалистичке
струковне студије), по пропису који уређује високо образовање почев од 10. септембра 2005. године, односно на
основним студијама у трајању од најмање четири године,
по пропису који је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. године; 2. које има најмање пет година рада
у установи на пословима васпитања и образовања након
стеченог одговарајућег образовања; 3. које има психичку,
физичку и здравствену способност за рад са децом и ученицима; 4. да није осуђивано правоснажном пресудом за
кривична дела утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о
основама система образовања и васпитања и да није правноснажно осуђено за привредни преступ у вршењу раније
дужности; 5. за које није, у складу са законом, утврђено
дискриминаторно понашање; 6. које има држављанство
Републике Србије; 7. које зна језик на коме се остварује
образовно-васпитни рад (српски језик); 8. које има дозволу за рад, обуку и положен испит за директора. Уз пријаву
кандидат треба да приложи: оверену фотокопију дипломе
о стеченом образовању, уверење о држављанству (оригинал или оверена фотокопија), доказ о знању српског језика
(подносе само кандидати који су стекли одговарајуће образовање на другом језику), извод из матичне књиге рођених
(оригинал или оверена фотокопија), оверену фотокопију
уверења о положеном стручном испиту, односно испиту за лиценцу; потврду да има најмање пет година рада
у установи на пословима образовања и васпитања, након
стеченог одговарајућег образовања; уверење суда да проБесплатна публикација о запошљавању

тив њега није покренут кривични поступак доношењем
наредбе о спровођењу истраге, потврђивањем оптужнице
којој није претходила истрага или доношењем решења о
одређивању притвора пре подношења оптужног предлога
за кривична дела из тачке 4. услова за избор директора;
лекарско уверење (не старије од 6 месеци); биографију са
кратким прегледом кретања у служби са предлогом програма рада директора школе. Извод из казнене евиденције за све кандидате пре доношења одлуке о избору прибавља школа. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће
се разматрати. Пријаве са документацијом достављају се
на адресу школе, са назнаком „За конкурс за директора“.
Рок за пријављивање је 15 дана од дана објављивања конкурса.
УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
ФАКУЛТЕТ ЗА СПЕЦИЈАЛНУ
ЕДУКАЦИЈУ И РЕХАБИЛИТАЦИЈУ
Београд, Високог Стевана 2

Наставник у звање доцента за ужу научну
област Олигофренологија
на одређено време од пет година
2 извршиоца

УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме, докторат наука
из специјалне едукације и рехабилитације, да кандидат
испуњава услове предвиђене чл. 64 ст. 5 Закона о високом
образовању („Сл. гласник Републике Србије”, бр. 76/2005,
44/2010, 99/14), као и Статутом Факултета за избор у звање
доцента. Документа која је потребно доставити: пријава
на конкурс, биографија, библиографија, оверене копије
диплома, извод из матичне књиге рођених, држављанство
и потврда надлежног органа да кандидат није под истрагом.

Наставник у звање ванредног или
редовног професора за ужу научну област
Соматопедија
на одређено време од пет година
2 извршиоца

УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме, докторат наука
из специјалне едукације и рехабилитације, да кандидат
испуњава услове предвиђене чл. 64 ст. 5 Закона о високом
образовању („Сл. гласник Републике Србије”, бр. 76/2005,
44/2010,99/14), као и Статутом Факултета за избор у звање
ванредног или редовног професора. Документа која је
потребно доставити: пријава на конкурс, биографија, библиографија, оверене копије диплома, извод из матичне
књиге рођених, држављанство и потврда надлежног органа да кандидат није под истрагом.

Наставник у звање доцента за ужу научну
област Општа педагогија са методологијом
и историјом педагогије
на одређено време од пет година

УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме, докторат педагошких наука, као и да кандидат испуњава услове предвиђене
чл. 64 ст. 5 Закона о високом образовању („Сл. гласник
Републике Србије” бр. 76/05, 44/10, 93/12 и 89/13,99/14)
и услове предвиђене Статутом Факултета за избор наставника у звање доцента. Документа која је потребно доставити: пријава на конкурс, биографија, библиографија (са
копијом радова), оверене копије диплома, извод из матичне књиге рођених, држављанство и потврда надлежног
органа да кандидат није под истрагом.
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ОСТАЛО: Рок за подношење пријава је 8 дана. Непотпуне
и неблаговремене пријаве неће се узимати у разматрање.
Пријаве на конкурс са свим прилозима подносе се Факултету за специјалну едукацију и рехабилитацију Универзитета у Београду, Високог Стевана 2, у року од 8 дана од
дана објављивања конкурса.
УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
ХЕМИЈСКИ ФАКУЛТЕТ

11000 Београд, Студентски трг 12-16
тел. 011/2184-330

Наставник у звању доцента за ужу научну
област Настава хемије
на одређено време од 5 година

УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме, докторат из научне
области за коју се бира, други услови утврђени Законом
о високом образовању, Статутом и другим општим актима Хемијског факултета. Пријаве са биографијом, овереним преписом дипломе, списком и сепаратима научних и
стручних радова доставити Архиви Факултета, на наведену
адресу, у року од 15 дана од дана објављивања конкурса.

високо образовање на студијама првог степена (основне
струковне студије), на којима је лице оспособљено за рад
са децом јасленог узраста -васпитач.
ОСТАЛО: пожељно искуство у раду са децом различитих узрасних група; лиценца за васпитаче или лиценца
за медицинске сестре - васпитаче је предност; знање о
значају и функцијама предшколског васпитања и образовања; енглески и други страни језик - писање и говор
- пожељно; уметничке вештине, музичко изражавање и
стварање, као и сликање - пожељно. Личне карактеристике: спремност за рад са децом различитих узрасних група,
отвореност у комуникацији, разумевање дечијег развоја и
адекватно одговарање на дечије потребе, организацијске
способности, креативност и иновативност у раду са децом,
спремност за рад у тиму. Уколико задовољавате наведене
критеријуме, ваше податке у форми CV-a и мотивационог
писма можете послати на: sladjana@bpandjela.co.rs.
ПОНИШТЕЊЕ ОГЛАСА
УНИВЕРЗИТЕТ УМЕТНОСТИ У БЕОГРАДУ
ФАКУЛТЕТ ПРИМЕЊЕНИХ УМЕТНОСТИ

ОШ „ЋИРИЛО И МЕТОДИЈЕ“

Београд, Краља Петра 4
тел. 011/3281-251
тел/факс: 011/2182-047

Наставник математике

Оглас објављен у публикацији „Послови“ 10.02.2016.
поништава се у целости за радно место: библиотекар.

11000 Београд, Учитељска 58
тел. 011/2884-265, 473-503

на одређено време, замена одсутне запослене преко
60 дана

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме у наведеном занимању. У погледу стручне спреме кандидати треба да
испуњавају услове прописане чл. 8 Закона о основама
система образовања и васпитања. Поред услова у погледу
стручне спреме кандидати треба да испуњавају и посебне услове предвиђене чл. 120 Закона о основама система
образовања и васпитања. Уз пријаву на конкурс доставити: кратку биографију, оверену копију дипломе, оверену
копију уверења о држављанству и извод матичне књиге
рођених. Уверење о здравственој способности доставља
се пре закључења уговора о раду. Доказ о неосуђиваности кандидата прибавља школа по службеној дужности.
Проверу психофизичких способности кандидата који уђу
у ужи избор извршиће надлежна служба запошљавања.
Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати
у поступку избора кандидата. Рок за слање пријава је 8
дана од дана објављивања огласа. Пријаве слати на адресу школе, са назнаком „За конкурс“.
PU „BABY PALACE ANĐELA“
11000 Београд, Брегалничка 9

Васпитач
УСЛОВИ: одговарајуће више образовање, односно одговарајуће високо образовање на студијама првог степена
(основне струковне студије или основне академске струдије), у трајању од три године или на студијама другог степена (дипломске академске студије - мастер, специјалистичке академске студије или специјалистичке струковне
студије - васпитач).

Медицинска сестра - васпитач

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
МАШИНСКИ ФАКУЛТЕТ
Београд, Краљице Марије 16

Наставник у звању доцента на одређено
време од 5 година или у звању ванредног
професора на одређено време од 5
година за ужу научну област Аутоматско
управљање
УСЛОВИ: завршен машински факултет, VIII степен стручне спреме, доктор наука и други услови утврђени чланом
65 Закона о високом образовању и чланом 118 Статута
Машинског факултета.

Наставник у звању доцента на одређено
време од 5 година за ужу научну област
Пољопривредно машинство
УСЛОВИ: завршен машински факултет, VIII степен стручне спреме, доктор наука и други услови утврђени чланом
65 Закона о високом образовању и чланом 118. Статута
Машинског факултета.
ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс доставити: биографију, оверене копије диплома, списак радова и сепарате
објављених радова. Пријаве доставити на адресу: Машински факултет, 11120 Београд, Краљице Марије 16, соба
121, у року од 15 дана од дана објављивања конкурсa.

Национална служба
за запошљавање

УСЛОВИ: средње образовање, медицинска сестра - васпитач, одговарајуће више образовање, односно одговарајуће
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ОСНОВНА ШКОЛА
„СВЕТИ САВА“

11400 Младеновац, Космајска 47
тел/факс 011/8231-361

Професор разредне наставе

на одређено време до повратка запосленог са
боловања

УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава посебне услове предвиђене чл. 120 Закона о основама система образовања и васпитања („Сл. гласник РС“ бр. 72/09, 52/11 и
55/13): одговарајућа врста стручне спреме према Правилнику о степену и врсти образовања наставника и стручних сарадника у основно школи („Службени гласник РС
- Просветни гласник“, бр. 11/12 и 15/13); да има одговарајуће високо образовање из члана 8 став 2 и 4 Закона о
основама система образовања и васпитања за наставника,
педагога и психолога, стечено на студијама другог степена (мастер академске студије, специјалистичке академске
студије или специјалистичке струковне студије ), по пропису који уређује високо образовање почев од 10.09.2005.
године, да је држављанин РС, што се доказује уверењем
о држављанству, да је пунолетан, што се доказује изводом из матичне књиге рођених, да има општу здравствену способност и психичку и физичку способност за рад са
ученицима -лекарско уверење које се доставља по избору
кандидата. Неблаговремене пријаве и пријаве без доказа
о испуњавању свих услова конкурса неће се разматрати.
Пријаве слати на горенаведену адресу школе или донети
лично у просторује школе радним даном од 8,00 до 12,00
часова.
УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
ФАРМАЦЕУТСКИ ФАКУЛТЕТ
11000 Београд, Војводе Степе 450
тел. 011/3974-349

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

УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме, научни назив доктора наука, завршен факултет за физичку хемију или фармацеутски факултет. Поред наведених услова, кандидати
треба да испуњавају и друге услове предвиђене одредбама Закона о високом образовању и Статутом Фармацеутског факултета. Пријаве са доказима о испуњавању услова
конкурса (у складу са Правилником о начину и поступку
стицања звања и заснивања радног односа наставника
Универзитета у Београду, Статутом Фармацеутског факултета и Правилником о ближим условима избора у звање
наставника на Фармацеутском факултету), подносе се
архиви Факултета, Војводе Степе 450, у року од 15 дана од
дана објављивања конкурса.

ду са Правилником о степену и врсти образовања наставника и стручних сарадника за рад у основној школи (“Сл.
гл. РС”, 11/2012 и 15/2013) и у складу са чл. 8 став 2 и 4
Закона о основама система образовања и васпитања; 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 РС; знање језика на коме се остварује
образовно-васпитни рад. Уз пријаву на конкурс доставити
оверене копије докумената, не старије од 6 месеци: диплому о стеченом одговарајућем високом образовању; доказ
о испуњености услова из чл. 8 став 4 Закона о основама
система образовања и васпитања; уверење о држављанству; извод из матичне књиге рођених. Лекарско уверење
доставља се пре закључења уговора о раду, а доказ о
неосуђиваности прибавља школа. Пријаву на конкурс са
овереним фотокопијама докумената доставити на адресу
школе, са назнаком: “За конкурс”, у року од 8 дана од дана
објављивања. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће
се узети у разматрање.
ОСНОВНА ШКОЛА
“ЗМАЈ ЈОВА ЈОВАНОВИЋ”

11000 Београд, Мештровићева 19
тел. 011/2463-227

Наставник разредне наставе

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

Наставник руског језика

са 55% радног времена, на одређено време до
повратка раднице са породиљског одсуства и
одсуства са рада ради неге детета

УСЛОВИ: oдговарајуће образовање у складу са Правилником о степену и врсти образовања наставника и стручних
сарадника у основној школи (“Сл. гласник РС - Просветни
гласник” 11/2012, 15/2013), да кандидат испуњава услове
прописане чл. 8 и 120 Закона о основама система образовања и васпитања и Закона о изменама и допунама Закона
о основама система образовања и васпитања. Уз пријаву
приложити: доказ о стручној спреми (оверена фотокопија
дипломе); држављанство РС или оверену фотокопију;
извод из матичне књиге рођених или оверену фотокопију;
краћу биографију; доказ о поседовању психичке, физичке

ОСНОВНА ШКОЛА
”ДАНИЛО КИШ”

11000 Београд, Генерала Штефаника 6

Наставник енглеског језика

са 40% радног времена, на одређено време ради
замене одсутног запосленог преко 60 дана, до
повратка запослене са неплаћеног одсуства

УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава услове из члана 120
Закона о основама система образовања и васпитања (“Сл.
гл. РС” бр 72/09, 52/2011, 55/2013) и одредбама у склаБесплатна публикација о запошљавању
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и здравствене способности за рад са децом и ученицима
(доставља се пре закључења уговора о раду). Уверење да
кандидати нису осуђивани за кривична дела утврђена у чл.
120 став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања
и васпитања - прибавља школа. Пре доношења одлуке о
избору кандидати који уђу у ужи избор биће упућени на
тест психофизичке провере за рад са децом и ученицима,
коју врши Национална служба за запошљавање. Пријаву
са неопходном документацијом доставити на адресу школе, у року од 8 дана од дана објављивања конкурса, уз назнаку: “За конкурс”. Неблаговремене и непотпуне пријаве
неће се узимати у разматрање. Одлука о избору кандидата
биће донета у законском року.
ПОНИШТЕЊЕ ДЕЛА ОГЛАСА
УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
ФАКУЛТЕТ ВЕТЕРИНАРСКЕ МЕДИЦИНЕ
11000 Београд, Булевар ослобођења 18
тел. 011/3615-436

Оглас објављен 16.03.2016. године у публикацији
“Послови” поништава се за радно место асистент за
ужу научну област анатомија, на одређено време
од 3 године. У осталом делу текст конкурса остаје
непромењен.
ОШ “БРАНКО РАДИЧЕВИЋ”
11275 Бољевци, Браће Кокар 5
тел. 011/8403-454

Наставник разредне наставе

на одређено време до повратка радника са функције

УСЛОВИ: Уз пријаву доставити следећу документацију:
оверен препис дипломе о завршеној школи, податке о кретању у служби са биографијом, оверен препис уверења о
положеном испиту за лиценцу, држвљанство Републике
Србије, извод из матичне књиге рођених. Наставник разредне наставе може да буде лице које испуњава следеће
услове прописане чланом 120 Закона о основама система
образовања и васпитања: да има одговарајуће образовање; да има психичку, физичку и здравствену способност
за рад са децом и ученицима; да није осуђивано правоснажном пресудом за кривична дела утврђена у чл. 120
став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања и
васпитања; да има држављанство Републике Србије; да
зна језик на коме се остварује образовно-васпитни рад.
Услови из става 1 члана 120 ЗОСОВ доказују се приликом
пријема у радни однос и проверавају се у току рада. Докази о испуњености услова из става 1 тач. 1, 4 и 5 овог члана
подносе се уз пријаву на конкурс, а из става 1 тач. 2 овог
члана пре закључења уговора о раду; доказ из става 1 тачка 3 овог члана прибавља установа. Пријем у радни однос
биће извршен на начин и по поступку прописаним одредбама члана 130 став 4 и 5 Закона о основама система образовања и васпитања (“Службени гласник РС” број 52/2011,
55/2013, 35/2015, 68/2015).

Први
утисак је
најважнији
будите
испред свих
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БОР
ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА
“БАМБИ”
19210 Бор, Моше Пијаде 66
тел. 030/2100-092

Кувар

на одређено време до повратка одсутног радника

УСЛОВИ: Уз пријаву на конкурс кандидат је дужан да приложи: оверену копију уверења о држављанству, оверену
копију дипломе о стеченом трећем степену стручне спреме
куварске струке, оверену копију извода из матичне књиге
рођених.

Медицинска сестра - васпитач

на одређено време до повратка одсутног радника
2 извршиоца

УСЛОВИ: Уз пријаву на конкурс кандидат је дужан да приложи: оверену копију уверења о држављанству, оверену
копију дипломе о стеченој средњој стручној спреми медицинске сестре - васпитача, оверену копију извода из матичне књиге рођених.
ОСТАЛО: Рок за пријављивање је 8 дана од дана објављивања огласа. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се
узимати у разматрање. Ближе информације могу се добити
код секретара установе.
ТЕХНИЧКА ШКОЛА

19210 Бор, Београдска 10
тел. 030/2100-024

Наставник предмета рачунарство и
информатика

са 20% радног времена, на одређено време до
повратка запосленог са дужности директора школе у
првом мандату

УСЛОВИ: 1. професор информатике, односно дипломирани информатичар; 2. професор математике и рачунарства;
3. професор математике, односно дипломирани математичар, смер рачунарство и информатика; 4. дипломирани
математичар за рачунарство и информатику; 5. дипломирани инжењер електротехнике сви смерови, односно одсеци; 6. дипломирани инжењер електронике, сви смерови
односно одсеци; 7. дипломирани инжењер за информационе системе, односно дипломирани инжењер организације за информационе системе или дипломирани инжењер
организационих наука, одсеци за информационе системе,
информационе системе и технологије; 8. дипломирани
инжењер информатике, односно дипломирани инжењер
рачунарства; 9. дипломирани економист, смерови: кибернетско-организациони, економска статистика и информатика, економска статистика и кибернетика, статистика и
информатика или статистика, информатика и квантна економија; 10. професор технике и информатике; 11. дипломирани математичар; 12. дипломирани информатичар; 13.
дипломирани информатичар - пословна информатика; 14.
дипломирани информатичар - професор информатике;
15. дипломирани информатичар - мастер; 16. дипломирани професор информатике - мастер; 17. дипломирани
информатичар - мастер пословне информатике; 18. дипломирани професор технике и информатике - мастер; 19.
мастер математичар; 20. мастер информатичар; 21. масНационална служба за запошљавање • www.nsz.gov.rs
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тер инжењер електротехнике и рачунарства; 22. мастер
професор технике и информатике; 23. мастер инжењер
информационих технологија; 24. мастер инжењер организационих наука (студијски програм Информациони системи и технологије или Софтверско инжењерство и рачунарске мреже); 25. мастер дизајнер у образовању.
ОСТАЛО: Лице из тачке 16) које је стекло академско звање
мастер мора имати, у оквиру завршених студија, положених најмање пет предмета из области рачунарства и
информатике (од тога најмање један из области Програмирање) и најмање два предмета из једне или две следеће
области - Математика или Теоријско рачунарство, што
доказују потврдом издатом од стране матичне високошколске установе. Наставу и друге облике образовно-васпитног рада из предмета Рачунарство и информатика може
да изводи и лице које је стекло академско звање мастер,
а у оквиру завршених студија има положених најмање пет
предмета из области рачунарства и информатике (од тога
најмање један из области Програмирање) и најмање два
предмета из једне или две следеће области - Математика
или Теоријско рачунарство, што доказују потврдом издатом од стране матичне високошколске установе. Наставу
и друге облике образовно-васпитног рада из предмета
Рачунарство и информатика може да изводи и лице које је
на основним студијама у трајању од најмање четири године, по пропису који је уређивао високо образовање до 10.
септембра 2005. године, савладало програм рачунарства
и информатике у трајању од најмање четири семестра,
што доказују потврдом издатом од стране матичне високошколске установе. Кандидат треба да поред општих
услова испуњава и следеће услове: да има одговарајуће
образовање из члана 8 став 2 и 4 Закона о основама система образовања и васпитања („Службени гласник РС“, бр.
72/09, 52/11, 55/13, 35/15 - аутентично тумачење и 68/15);
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 - доказ прибавља установа службеним путем;
да има држављанство Републике Србије; да зна језик на
коме се остварује образовно-васпитни рад. У складу са
чланом 130 став 4 Закона о основама система образовања
и васпитања, психолошку процену способности за рад са
децом и ученицима врши надлежна служба за послове
запошљавања, применом стандардизованих поступака,
након ужег избора кандидата. Уз пријаву са кратком биографијом кандидати су обавезни да доставе оригинал или
оверену копију, следећих докумената: диплому о стеченом
образовању; доказ 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 (доказ
о положеним испитима из педагогије и психологије у току
студија или уверење одговарајуће високошколске установе о положеним испитима након дипломирања или доказ о
положеном стручном испиту, односно лиценци); уверење
о држављанству; извод из матичне књиге рођених; лекарско уверење (подноси изабрани кандидат пре закључења
уговора о раду); доказ о знању језика на коме се остварује образовно-васпитни рад само ако одговарајуће образовање није стечено на српском језику (потврду да је лице
стекло одговарајуће образовање на српском језику или је
положило испит из српског језика са методиком, по програму одговарајуће високошколске установе). Рок за подношење пријаве је 8 дана од дана објављивања огласа у
Бесплатна публикација о запошљавању

публикацији „Послови“, са назнаком „За оглас“. Пријаве
слати на горенаведену адресу. Неблаговремено и непотпуне пријаве неће се разматрати.
ЈАГОДИНА
ОШ “БРАНКО РАДИЧЕВИЋ”
35273 Бунар
тел. 035/8271-215

Наставник математике

са 90% радног времена, за рад у матичној школи у
Бунару, на одређено време до повратка запослене са
породиљског одсуства и одсуства са рада ради неге
детета

Наставник рачунарства и информатике

са 10% радног времена, за рад у матичној школи у
Бунару, на одређено време до повратка запослене са
породиљског одсуства и одсуства са рада ради неге
детета

Наставник музичке културе

са 50% радног времена, за рад у матичној школи
у Бунару и подручном одељењу у Драгоцвету,
на одређено време до повратка запослене са
породиљског одсуства и одсуства са рада ради неге
детета.

УСЛОВИ: Кандидати треба да испуњавају услове из члана
24 Закона о раду, члана 8 и 120 Закона о основама система образовања и васпитања и Правилника о степену
и врсти образовања наставника и стручних сардника у
основној школи и Правилника о степену и врсти образовања наставника који изводе образовно-васпитни рад из
изборних предмета у основној школи.
ОСТАЛО: Доставити: оверену фотокопију дипломе о стеченом одговарајућем образовању, оверену фотокопију доказа о испуњености услова из члана 8 став 4 Закона о основама система образовања и васпитања, оверену фотокопију
уверења о држављанству (не старијег од 6 месеци), оверену фотокопију извода из матичне књиге рођених. Лекарско
уверење ће доставити кандидат који буде изабран, а пре
закључења уговора о раду. Пријава са доказима о испуњености услова подноси се на адресу: ОШ “Бранко Радичевић” 35273 Бунар. Рок за подношење пријава је 8 дана
од дана објављивања огласа. Ближа обавештења могу се
добити у школи и путем телефона: 035/8271-215.
КИКИНДА
ОСНОВНА МУЗИЧКА ШКОЛА

23330 Нови Кнежевац, Краља Петра I Карађорђевића 15
тел. 0230/82-679

Директор

на мандатни период од 4 године

УСЛОВИ: Кандидат треба да има стечено образовање
на студијама другог степена (мастер академске студије,
специјалистичке академске студије или специјалистичке
струковне студије), по пропису који уређује високо образовање почев од 10. септембра 2005. године или на основним студијама у трајању од најмање четири године, по
пропису који је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. године; да има лиценцу (дозволу за рад),
да има најмање 5 година рада у установи након стицања
одговарајућег образовања; да има психичку, физичку и
здравствену способност за рад са децом и ученицима; да
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није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дела
утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања и васпитања; да има држављанство
Републике Србије и да зна језик на коме остварује образовно-васпитни рад. Кандидат уз пријаву на конкурс треба
да достави: радну биографију; оверену фотокопију дипломе о завршеном одговарајућем образовању (не старије од
6 месеци) из члана 8 став 2 Закона о основама система
образовања и васпитања за наставника у школи, односно педагога и психолога; оверену фотокопију лиценце
(дозволе за рад), не старије од 6 месеци, за наставника и
стручног сарадника, односно уверење о положеном стручном испиту; потврду о најмање 5 година рада у области
образовања и васпитања; уверење о држављанству РС
или оверену фотокопију уверења о држављанству РС (не
старије од 6 месеци); извод из матичне књиге рођених или
оверену фотокопију извода из матичне књиге рођених (не
старије од 6 месеци); потврду да кандидат није осуђиван
правоснажном пресудом за кривична дела утврђена у чл.
120 став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања
и васпитања; лекарско уверење о психичкој, физичкој и
здравственој способности за рад са децом и ученицима (не
старије од шест месеци); остала документа која могу послужити приликом доношења одлуке о избору.
ОСТАЛО: Рок за пријављивање на конкурс је 15 дана од
дана објављивања у публикацији „Послови“. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узети у разматрање.
Ближа обавештења могу се добити у секретаријату школе, на број: 0230/82-679. Пријаве са назнаком “Конкурс за
избор директора” слати на горенаведену адресу.
ВИСОКА ШКОЛА СТРУКОВНИХ
СТУДИЈА ЗА ОБРАЗОВАЊЕ
ВАСПИТАЧА У КИКИНДИ
23300 Кикинда, Светосавска 57
тел. 0230/439-250

Расписује оглас за избор у звање

Асистент за ужу област Етномузикологија
на одређено време од три године, са могућношћу
продужења за још три године

УСЛОВИ: Звање асистента може да стекне лице које је
студент докторских студија, а претходне нивое студија је
завршило са укупном просечном оценом најмање 8 и које
показује смисао за наставни рад. Поред наведене стручне спреме, кандидати треба да испуњавају и услове предвиђене Законом о високом образовању и актима школе:
да имају 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, потврду о уписаним докторским студијама, списак научних, стручних и уметничких радова и
саме радове које су у могућности да доставе, или на други
начин да докажу да су радови објављени, доказ оцене о
резултатима научног, истраживачког односно уметничког
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, односно уметничко-наставног подмлатка, извод из матичне књиге рођених,
доказ о држављанству, не старији од 6 месеци, лекарско
уверење о здравственој способности (доставља изабрани
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кандидат), доказ о неосуђиваности кандидата прибавиће
школа службеним путем. Рок за пријем пријава је 8 дана од
дана објављивања огласа у публикацији „Послови“. Пријаве се предају у затвореним ковертама, на горенаведену
адресу, са назнаком: „За конкурс“.
К РА Г У Ј Е В А Ц
УНИВЕРЗИТЕТ У КРАГУЈЕВЦУ
ПРИРОДНО-МАТЕМАТИЧКИ ФАКУЛТЕТ
34 000 Крагујевац, Радоја Домановића 12
тел. 034/336-223

Доцент за ужу научну област Педагогија

на Катедри општеобразовних предмета, на одређено
време - пет година, за 50% радног времена

УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме, докторат из области
педагошких 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, Правилником о условима
за избор наставника Факултета и Правилником о систематизацији послова и радних задатака Факултета, у складу
са којима ће бити извршен избор пријављених кандидата.

Асистент за ужу научну област Квантна
физика
у Институту за физику, на одређено време - три
године

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме и уписане докторске
студије из уже научне области за коју се бира или VII/2
степен стручне спреме, магистар физичких наука, уз услов
да је прихваћена тема докторске дисертације, односно
VIII степен стручне спреме, доктор физичких наука који
је изабран у звање асистента по Закону 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) и у наведеном звању провео
највише један изборни период. Остали услови утврђени
су Законом о високом образовању, Статутом Факултета и
Правилником о систематизацији послова и радних задатака Факултета, у складу са којима ће бити извршен избор
пријављених кандидата.

Доцент за ужу научну област Неорганска
хемија
у Институту за хемију, на одређено време - пет
година

УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме, докторат из области
хемијских 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, Правилником о условима
за избор наставника Факултета и Правилником о систематизацији послова и радних задатака Факултета, у складу
са којима ће бити извршен избор пријављених кандидата.

Доцент за ужу научну област Биохемија
у Институту за хемију, на одређено време - пет
година

УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме, докторат из области
хемијских наука. Остали услови утврђени су Законом о
високом образовању („Сл. гласник РС” 76/05, 100/07, 97/08,
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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, Правилником о условима
за избор наставника Факултета и Правилником о систематизацији послова и радних задатака Факултета, у складу
са којима ће бити извршен избор пријављених кандидата.

Доцент за ужу научну област Екологија,
биогеографија и заштита животне средине
у Институту за биологију и екологију, на одређено
време - пет година

УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме, докторат из области
биолошких 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, Правилником о условима
за избор наставника Факултета и Правилником о систематизацији послова и радних задатака Факултета, у складу
са којима ће бити извршен избор пријављених кандидата.
ОСТАЛО: 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
34000 Крагујевац, Радоја Домановића 12
тел. 034/336-223

Асистент за ужу научну област Радијациона
физика
у Институту за физику факултета, на одређено време
три године

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме и уписане докторске студије уже научне области за коју се бира или VII/2
степен стручне спреме, магистар физичких наука, уз услов
да је прихваћена тема докторске дисертације, односно
VIII степен стручне спреме, доктор физичких наука, који
је изабран у звање асистента по Закону 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) и у наведеном звању провео
највише један изборни период. Остали услови утврђени
су Законом о високом образовању, Статутом факултета и
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Правилником о систематизацији послова и радних задатака факултета, у складу са којима ће бити извршен избор
пријављених кандидата.

Ванредни професор за ужу научну област
Генетика и еволуција
у Институту за биологију и екологију, на одређено
време пет година

УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме, докторат из области
биолошких 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, Правилником о условима
за избор наставника факултета и Правилником о систематизацији послова и радних задатака факултета, у складу
са којима ће бити извршен избор пријављених кандидата.

Редовни професор за ужу научну област
Физиологија животиња и човека и
молекуларна биологија
у Институту за биологију и екологију факултета

УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме, докторат из области
биолошких 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, Правилником о условима
за избор наставника факултета и Правилником о систематизацији послова и радних задатака Факултета, у складу
са којима ће бити извршен избор пријављених кандидата.

Асистент за ужу научну област Атомска,
молекулска и оптичка физика

у Институту за физику факултета, на одређено време
три године

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме и уписане докторске студије уже научне области за коју се бира или VII/2
степен стручне спреме, магистар физичких наука, уз услов
да је прихваћена тема докторске дисертације, односно
VIII степен стручне спреме, доктор физичких наука, који
је изабран у звање асистента по Закону 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) и у наведеном звању провео
највише један изборни период. Остали услови утврђени
су Законом о високом образовању, Статутом факултета и
Правилником о систематизацији послова и радних задатака факултета, у складу са којима ће бити извршен избор
пријављених кандидата.
ОСТАЛО: 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
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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.

ФАКУЛТЕТ ЗА МАШИНСТВО И
ГРАЂЕВИНАРСТВО У КРАЉЕВУ

ФАКУЛТЕТ МЕДИЦИНСКИХ НАУКА

Наставник у звање ванредног професора за
ужу научну област Аутоматско управљање,
флуидна техника и мерења

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

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

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

УСЛОВИ: завршен медицински факултет са укупном просечном оценом најмање 8 и уписане докторске академске
студије или магистар медицинских наука коме је прихваћена тема докторске дисертације. Услови утврђени одговарајућим одредбама Закона о високом образовању (“Сл.
гласник РС” бр. 76/2005, 100/2007 - аутентично тумачење,
97/2008, 44/2010, 93/2012, 89/2013 и 99/2014), Статутом
Универзитета у Крагујевцу и Статутом Факултета медицинских наука у Крагујевцу, у складу са којима ће бити извршен избор пријављених кандидата. Уз пријаву на конкурс
доставити: биографију, потврду о уписаним докторским
студијама, фотокопију оверених диплома, списак стручних
и научних публикација и по један примерак тих публикација. Сву конкурсну документацију, као доказе о испуњености услова конкурса, доставити и у електронској форми
(на компакт диску - CD). Рок за пријаву је 15 дана.
К РА Љ Е В О
МАШИНСКА ШКОЛА

36350 Рашка, Омладински центар бб
тел. 036/736-032

Наставник физичког васпитања

на одређено време ради замене одсутног запосленог
преко 60 дана

УСЛОВИ: VII степен стручне спреме; да је кандидат
држављанин Републике Србије; 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 10.09.2015. године или на основним студијама у трајању од најмање 4 године, по пропису
који је уређивао високо образовање до 10.09.2015. године;
да има образовање из психолошких, педагошких и методичких дисциплина стечено на вишокошколској установи у току студија или након дипломирања од најмање 30
бодова и 6 бодова праксе у установи, у складу са ЕСПБ; да
има психичку, физичку и здравствену способност за рад са
децом и ученицима; да није осуђиван првоснажном пресудом за кривична дела утврђена у члану 120 став 1 тачка
3 Закона о основама образовања и васпитања - прибавља
школа. Уз пријаву доставити: уверење о држављанству,
извод из матичне књиге рођених, оверену фотокопију
дипломе. Рок за пријављивање је 15 дана. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узимати у обзир.

www.nsz.gov.rs
38

| Број 666 | 23.03.2016.

36000 Краљево, Доситејева 19
тел. 036/383-377

на одређено време од 5 година

УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме, докторат наука из
научне области за коју се наставник бира. Поред општих
услова утврђених законом кандидат треба да испуњава услове предвиђене Законом о високом образовању
(„Службени гласник Републике Србије“ број 76/2005,
100/07 - аутент. тумачење, 97/2008, 44/2010, 93/2012,
89/2013 и 99/2014), Статутом Универзитета у Крагујевцу,
Статутом Факултета за машинство и грађевинарство у
Краљеву и Правилником о начину и поступку заснивања
радног односа и стицању звања наставника Универзитета
у Крагујевцу број III-01-99/2 од 11.02.2016. године, у складу са којима ће бити извршен избор пријављених кандидата. Уз пријаву доставити: биографију, извод из матичне
књиге рођених, уверење о држављанству, доказ о испуњавању услова конкурса у погледу школске спреме - оверене
фотокопије свих диплома о одговарајућој стручној спреми,
одговарајуће доказе надлежних органа у погледу неосуђиваности у смислу члана 62 став 4 Закона о високом образовању и члана 125е став 1 Статута Универзитета у Крагујевцу, списак научних и стручних радова као и саме радове
и све остале доказе од значаја за избор. Пријаве са доказима о испуњавању услова конкурса доставити на адресу Факултет за машинство и грађевинарство у Краљеву,
36000 Краљево, Доситејева 19 у року од 15 дана од дана
објављивања конкурса. Непотпуне и неблаговремено достављене пријаве неће се разматрати.
КРУШЕВАЦ
ОСНОВНА ШКОЛА „РАДЕ ДОДИЋ“
37246 Милутовац
тел. 037/721-030

Директор

на мандатни период од четири године

УСЛОВИ: на конкурс може да се пријави лице које испуњава следеће услове (чл. 8 ст. 2 и чл. 120 Закона о основама
система образовања и васпитања („Сл. гл РС“ бр. 72/09,
52/11, 55/13, 68/15); да има 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; да испуњава услове за наставника основне школе, педагога и 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 има дозволу
за рад, односно лиценцу; да има обуку и положен испит
за директора школе (изабрани директор који нема положен испит за директора, дужан је да га положи у року од
годину дана од дана ступања на дужност); да има најмање
пет година рада у установи на пословима образовања и
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васпитања након стеченог одговарајућег образовања; да
зна језик на коме се остварује образовно-васпитни рад.
Уз пријаву на конкурс приложити: оверену фотокопију
дипломе о стеченом одговарајућем образовању (не старију од шест месеци); лекарско уверење (не старије од
шест месеци); извод из матичне књиге рођених (издат на
обрасцу прописаном Законом о матичним књигама „Сл.
гл. РС“ бр. 20/09, 145/2014); уверење о држављанству не
старије од шест месеци); оверену фотокопију уверења о
положеном стручном испиту, односно лиценце (не старија
од шест месеци); потврда о радном стажу на пословима
образовања и васпитања након стеченог одговарајућег
образовања; уверење да се не води кривични поступак
пред основним и вишим судом (не старији од шест месеци); биографију са прегледом кретања у служби и предлогом програма рада директора; уверење о неосуђиваности
правоснажном пресудом за горенаведене кривична дела
прибавља школа. Докази који се прилажу морају бити у
оригиналу или оверене фотокопије. Неблаговремене и
непотпуне пријаве неће се разматрати. Рок за подношење
пријава је 15 дана од објављивања конкурса. Пријаве се
подносе лично на горенаведену адресу.
ШОСО “ВЕСЕЛИН НИКОЛИЋ”

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

Наставник разредне наставе

на одређено време до повратка одсутног запосленог

УСЛОВИ: да кандидат има одговарајуће образовање за
рад са децом ментално ометеном у развоју - олигофренолошки смер и то: високо образовање на студијама другог
степена у складу са Законом о високом образовању почев
од 10. септембра 2005. године или на основним студијама
у трајању од најмање 4 године по пропису који је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. године;
да има одговарајуће образовање, да има образовање из
психолошких, педагошких и методичких дисциплина стечено на високошколској установи у току студија или након
дипломирања у складу са чланом 8 став 4 и 5 Закона о
основама система образовања и васпитања („Сл. гл. РС“
72/09, 52/11, 55/13), 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 је држављанин Републике Србије, да зна језик на коме се остварује образовно
васпитни рад. Уз пријаву на конкурс кандидат је дужан да
достави доказе о испуњавању услова конкурса за радно
место за које конкурише: доказе о одговарајућем образовању према условима из текста конкурса и то: оверене
фотокопија дипломе о одговарајућем образовању и оверена фотокопија доказа о образовању из психолошких, педагошких и методичких дисциплина и доказ о држављанству
Републике Србије (оверена фотокопија уверења). Доказ
да зна језик на коме се остварује образовно-васпитни рад
у обавези су да доставе они кандидати које одговарајуће
образовање нису стекли на српском језику. Доказ о поседовању психичке, физичке и здравствене способности за
рад са децом и ученицима (лекарско уверење) подноси се
пре закључења уговора о раду. Доказ о неосуђиваности
кандидата прибавља школа. Непотпуне и неблаговремене
пријаве неће се разматрати у поступку избора кандидата.
Пријаве са потребном документације слати на наведену
адресу.
Бесплатна публикација о запошљавању

ЛЕСКОВАЦ
ОСНОВНА ШКОЛА
„СТАНИМИР ВЕЉКОВИЋ ЗЕЛЕ“
16205 Бојник, Стојана Љубића 2
тел. 016/821-135, 016/820-391

Педагошки асистент

на одређено време до 31.08.2016. године

УСЛОВИ: IV степен - средња стручна спрема; држављанство Републике Србије; поседовање психичке, физичке и
здравствене способности за рад са децом и ученицима;
да кандидат није осуђиван правоснажном пресудом за
кривична дела утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона
о основама система образовања и васпитања; познавање
језика на коме се остварује образовно-васпитни рад; завршена обука за педагошког асистента. Рок за подношење
пријава је 15 дана од дана објављивања конкурса. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узимати у разматрање. Потпуном пријавом сматра се пријава која садржи:
доказ о држављанству РС (уверење о држављанству и
извод из матичне књиге рођених); оверен препис или оверену фотокопију дипломе о стеченом образовању; оверену фотокопију сертификата/уверења о завршеној обуци за
педагошког асистента. У пријави обавезно навести контакт
телефон. Одлуку о избору кандидата директор ће донети у
року од 30 дана од дана истека рока за подношење пријава. Пријаве слати на адресу школе или непосредно предати у канцеларији секретара школе. Ближе информације
о конкурсу могу се добити код секретара школе и путем
телефона: 016/821-135 и 016/820-391.

Наставник информатике и рачунарства

на одређено време до 31.08.2016. године, са 35%
радног времена

Наставник ликовне културе

на одређено време до повратка запослене са
породиљског одсуства и одсуства ради неге детета,
са 90% радног времена

Наставник техничког и информатичког
образовања
на одређено време до повратка запосленог са
функције, са 10% радног времена

Наставник грађанског васпитања

на одређено време до повратка запослене са
породиљског одсуства и одсуства ради неге детета,
са 30% радног времена

Наставник историје

на одређено време до повратка запосленог са
функције, са 50% радног времена

Наставник француског језика

на одређено време до повратка запосленог са
функције, са 22,22% радног времена

Наставник енглеског језика

на одређено време до повратка запослене са
одсуства ради посебне неге детета, са 40% радног
времена

Наставник српског језика

на одређено време до повратка запослене са
боловања, односно породиљског одсуства и одсуства
ради неге детета
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Наставник српског језика

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

УСЛОВИ: У радни однос ради обављања посла наставника може бити примљен кандидат који испуњава следеће
услове: поседовање одговарајућег образовања у складу
са одредбама члана 8 став 2 и 4 Закона о основама система образовања и васпитања и члана 2 став 1 тачка 11
Правилника о степену и врсти образовања наставника који
изводе образовно-васпитни рад из изборних предмета у
основној школи; да има држављанство Републике Србије;
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; познавање језика на коме се остварује образовно-васпитни рад. Рок за подношење пријава је 15 дана од
дана објављивања конкурса. Непотпуне и неблаговремене
пријаве неће се узимати у разматрање. Потпуном пријавом сматра се пријава која садржи: доказ о држављанству
РС (уверење о држављанству и извод из матичне књиге
рођених), оверен препис или оверену фотокопију дипломе
о стеченом образовању, доказ да кандидат поседује 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 (оверена фотокопија потврде/уверења). У пријави обавезно навести контакт телефон. Одлуку о избору
кандидата директор ће донети у року од 8 дана од дана
добијања резултата психолошке процене способности за
рад са децом и ученицима. Пријаве слати на адресу школе
или непосредно предати у канцеларији секретара школе.
Ближе информације о конкурсу могу се добити код секретара школе и путем телефона: 016/821-135 и 016/820-391.
ГИМНАЗИЈА ЛЕБАНЕ

16230 Лебане, Цара Душана 78
тел. 016/843-311

Помоћни радник на одржавању хигијене

на одређено време ради замене одсутног запосленог

УСЛОВИ: Кандидати морају да испуњавају прописане
услове, предвиђене Законом о раду, Законом о основама
система образовања и васпитања, и то: да су држављани Републике Србије; да имају одговарајуће образовање
у складу са законом, односно основно образовање (основну школу); да нису осуђивани правоснажном пресудом за
кривична дела утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона
о основама система образовања и васпитања. Доставити:
оверену фотокопију сведочанства; уверење о држављанству (оверена фотокопија - не старија од 6 месеци); извод
из матичне књиге рођених (оверена фотокопија). Оглас
траје 8 дана од дана објављивања у публикацији “Послови”. Лекарско уверење је потребно када одлука о избору
постане коначна, пре закључења уговора о раду, а податке о неосуђиваности за наведена кривична дела школа ће
службено затражити из казнене евиденције. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се разматрати. Пријаве
слати на адресу школе.
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ПОНИШТЕЊЕ ДЕЛА ОГЛАСА
ОСНОВНА ШКОЛА
“БОРА СТАНКОВИЋ”
16254 Богојевце

Оглас објављен у публикацији „Послови“ 09.03.2016.
године, поништава се за радно место: библиотекар,
у матичној школи у Богојевцу, са 15% радног времена, на одређено време до повратка запослене са
породиљског одсуства и одсуства са рада ради неге
детета.
ВИСОКА ТЕХНОЛОШКО УМЕТНИЧКА
СТРУКОВНА ШКОЛА
16000 Лесковац, Вилема Пушмана 17
тел. 016/233-911

Наставник у сва звања за ужу област
Управљање ризиком
почев од 01.10.2016. године

УСЛОВИ: завршен факултет заштите на раду; завршене
докторске, магистарске или специјалистичке студије из
научне области за коју се бира; кандидат треба да испуњава услове предвиђене Законом о високом образовању,
Правилником о систематизацији радних места у школи и
Правилником о избору у звање наставника и сарадника.
Пријаве са прилозима (опширна биографија са освртом
на стручни рад, докази о испуњености услова и школској
спреми, списак научних радова са радовима, извод из
матичне књиге рођених и уверење да кандидат није осуђиван), подносе се секретаријату Високе технолошко уметничке струковне школе, 16000 Лесковац, Вилема Пушмана
17. Рок за подношење пријаве на конкурс је 15 дана од
дана објављивања у публикацији „Послови“.
ОСНОВНА ШКОЛА
“ПАРТИЗАНСКИ ДОМ”
Бучумет, 16240 Медвеђа

Директор

на период од 4 године

УСЛОВИ: VII/1 стручне спреме, одговарајуће образовање и
радно искуство ако је стекао високо образовање за наставника те врсте школе и подручје 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. септембра 2005. године, односно на
основним студијама у трајању од најмање четири године
по пропису који је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. године, на студијама у трајању од три године или вишем образовању и најмање десет година рада
у установи на пословима васпитања и образовања након
стеченог одговарајућег образовања. Да кандидат има
одговарајуће радно искуство на пословима образовања и
васпитања; да има психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и ученицима; да није осуђиван
правоснажном пресудом за кривично дело или привредни
преступ утврђен Законом основама система образовања и
васпитања; да за њега није у складу са законом утврђено дискриминаторно понашање; да има држављанство
Републике Србије; да зна језик на коме се изводи образовно-васпитни рад; да има дозволу за рад, обуку и положен
испит за директора. Педност при избору директора школе
има кандидат који је стекао неко од звања према прописима из области образовања. Кандидат не може да буде
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лице за које је у поступку и на начин прописан законом
утврђено дискриминаторно понашање, не може да буде
лице које је правоснажно осуђено за привредни преступ
у вршењу раније дужности, не може да буде лице које
је осуђивано правоснажном пресудом за кривично дело
утврђено у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања и васпитања. Рок за пријаву на конкурс
је 15 дана од дана објављивања. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узимати у разматрање. Уз пријаву на
конкурс кандидати треба да приложе биографске податке,
односно радну биографију, уверење о држављанству не
старије од 6 месеци, оверену фотокопију дипломе о завршеном одговарајућем образовању, оверену фотокопију
дипломе о положеном испиту за лиценцу, односно стручном испиту, потврду о радном стажу у области образовања
и васпитања, лекарско уверење о психичкој, физичкој и
здравственој способности за рад са децом и ученицима (не
старије од 6 месеци), уверење да кандидат испуњава услове утврђене у ставу 5, 6, 7 и 8 образложења овог конкурса.
ОСТАЛО: Напомена: С обзиром да подзаконски акт који
регулише начин и поступак полагања испита за директора
школе још није донет, школски одбор ће изабрати кандидата који испуњава све друге законом прописане услове,
а изабрани кандидат ће бити у обавези да у року од годину дана од дана ступања на дужност положити испит за
директора. Пријаву са назнаком “Конкурс за директора”
доставити лично или поштом на горенаведену адресу.
ОСНОВНА ШКОЛА
“ВАСА ПЕЛАГИЋ”

16000 Лесковац, Васе Пелагића 5
тел. 016/3436-280

Наставник информатике и рачунарства
на одређено време до повратка запосленог са
функције, са 50% радног времена

УСЛОВИ: кандидат треба да има одговарајуће образовање
из члана 8 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 Правилника о степену и
врсти образовања наставника који изводе образовно-васпитни рад из изборних предмета у основној школи („Сл.
гласник РС“ бр. 11/12 и 15/13); да има образовање из психолошких, педагошких и методичких дисциплина стечено на високошколској установи у току студија или након
дипломирања од најмање 30 бодова и шест бодова праксе
у установи, у складу са Европским системом преноса бодова; да има психичку, физичку и здравствену способност
за рад са децом 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.
СТАЛО: Уз пријаву на конкурс кандидати треба да приложе: доказ о поседовању држављанства Републике Србије
(уверење о држављанству, не старије од 6 месеци); извод
из матичне књиге рођених; оверен препис/фотокопију
дипломе о стеченој стручној спреми; потврду/уверење
о стеченом образовању из психолошких, педагошких и
методичких дисциплина и обављеној пракси. Лекарско
уверење о психофизичкој способности за рад са децом
кандидат прилаже пре закључења уговора о раду, док
уверење из казнене евиденције за горенаведена дела прибавља школа по службеној дужности. Кандидати који буду
испуњавали услове конкурса и који уђу у ужи избор, који
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врши директор школе, биће упућени на претходну проверу
психофизичких способности за рад са децом и ученицима, коју врши надлежна служба за послове запошљавања,
применом стандардизованих поступака. О месту и датуму
провере биће обавештени по истеку рока за подношење
пријава. Рок за пријављивање је 8 дана од дана објављивања огласа. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се
разматрати. Пријаве слати на адресу школе. Ближе информације о конкурсу могу се добити код секретара школе на
телефон: 016/3436-280.
НИШ
ОШ „СРЕТЕН МЛАДЕНОВИЋ МИКА“
18000 Ниш, Шабачка 20
тел. 018/4535-300

Директор

на мандатни период од 4 године

УСЛОВИ: испуњеност услова из чл. 8, чл. 59 ст. 5 и чл. 120
Закона о основама система образовања и васпитања: одговарајуће високо образовање на студијама другог степена
(дипломске академске студије - мастер, специјалистичке
академске студије или специјалистичке струковне студије), у складу са Законом о високом образовању (“Службени гласник РС”, бр. 76/05, 100/07 - аутентично тумачење и 97/08), почев од 10. септембра 2005. године или
на основним студијама у трајању од најмање 4 године по
пропису који је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. године; дужност директора може да обавља
лице које има одговарајуће образовање за наставника у
основној школи, за педагога или психолога, обуку и положен испит за директора установе (кандидат је дужан да у
року од годину дана од дана ступања на дужност, односно доношења подзаконског акта који регулише ову материју, положи испит за директора) и најмање 5 година
рада у установи на пословима образовања и васпитања,
након стеченог одговарајућег образовања; држављанство
Републике Србије; психичка, физичка и здравствена способност за рад са децом и ученицима (лекарско уверење
доставља изабрани кандидат, пре закључења уговора о
раду); да кандидат није осуђиван правоснажном пресудом
за кривична дела утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања и васпитања (уверење
прибавља школа по службеној дужности). Кандидат уз
пријаву треба да достави: биографске податке, односно радну биографију; оверен препис дипломе о завршеном одговарајућем високом образовању; оверен препис
уверења о положеном стручном испиту (дозволи за рад);
потврду о раду у области образовања; уверење о положеном испиту за директора школе (с обзиром да Министарство просвете није организовало полагање испита за
директора школе, пријава која не буде садржала наведени
документ, неће се сматрати непотпуном); уверење да против лица није покренута истрага нити подигнута оптужница код надлежног суда; уверење о држављанству; извод
из матичне књиге рођених; лекарско уверење о психичкој, физичкој и здравственој способности за рад са децом
и ученицима (кандидат доставља непосредно пре закључења уговора о раду). Поред наведене обавезне документације кандидат који је стекао неко од звања према
прописима из области образовања може о томе поднети
одговарајући доказ. Рок за пријаву на конкурс је 15 дана.
Пријаве слати на горенаведену адресу, са назнаком: “Конкурс за директора”. Непотпуне и неблаговремене пријаве
неће се узимати у разматрање.
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ОШ “АЦА СИНАДИНОВИЋ”
Лоћика, 18212 Тешица
тел. 018/610-400

Наставник енглеског језика

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

УСЛОВИ: одговарајућа стручна спрема за извођење наставе енглеског језика и звање у складу са Законом о основама система образовања и васпитања и Правилником о
врсти стручне спреме наставника и стручних сарадника у
основној школи. На основу члана 8 Закона о основама система образовања и васпитања, наставник је лице које је
стекло одговарајуће високо образовање на студијама другог степена (мастер академске студије, специјалистичке
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 4 године по пропису који је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. године. Изузетно, наставу
може да изводи и лице са стеченим одговарајућим високим
образовањем на студијама првог степена (основне академске, односно струковне студије), студијама у трајању од 3
године или вишим образовањем. Наведено 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. Наставник који је у току студија
положио испите из педагогије и психологије или је положио стручни испит, односно испит за лиценцу, сматра се
да има образовање из члана 8 став 4 Закона о основама
система образовања и васпитања. Кандидати треба да
имају: држављанство Републике Србије; психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и ученицима (лекарско уверење подноси изабрани кандидат, пре
закључења уговора о раду); да нису осуђивани правоснажном пресудом за кривична дела утврђена у чл. 120 став 1
тачка 3 Закона о основама система образовања и васпитања (доказ прибавља школа по службеној дужности); да
знају језик на ком се остварује образовно-васпитни рад. Уз
пријаву доставити: оверен препис/фотокопију дипломе о
стеченој стручној спреми; оверен препис/фотокопију уверења о држављанству; оверен препис/фотокопију извода
из матичне књиге рођених; доказ о образовању из психолошких, педагошких и методичких дисциплина (приложити један од следећих докумената: потврду високошколске установе о броју бодова, доказ о положеном испиту за
лиценцу или доказ о положеним испитима из педагогије и
психологије); доказ о познавању језика на ком се остварује
образовно-васпитни рад. Уверења не смеју да буду старија
од 6 месеци. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се
узимати у разматрање.

Први
утисак је
најважнији
будите
испред свих

ОШ “ВУК КАРАЏИЋ”

18410 Дољевац, Вука Караџића 6
тел. 018/810-712

Педагошки асистент

на одређено време до 31.08.2016. године

УСЛОВИ: IV степен стручне спреме и сертификат о завршеној уводној обуци за педагошког асистента издат од
стране Министарства просвете. Кандидати уз пријаву треба да доставе: оверену копију дипломе о одговарајућем
образовању; уверење о држављанству; извод из матичне
књиге рођених; уверење да нису осуђивани правоснажном
пресудом за кривична дела утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања и васпитања;
уверење о психичкој, физичкој и здравственој способност
за рад са децом и ученицима (доставља изабрани кандидат, пре закључења уговора о раду). Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узимати у разматрање.
ПОНИШТЕЊЕ ДЕЛА ОГЛАСА
ОШ “ВУК КАРАЏИЋ”
18410 Дољевац, Вука Караџића 6
тел. 018/810-712

Оглас објављен 13.01.2016. године у публикацији
“Послови”, поништава се за радно место: наставник руског језика са 88,88% радног времена, на
одређено време до 31.08.2016. године.
ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА “ЛАНЕ”
18220 Алексинац, Мишићева 1
тел. 018/4804-827

Васпитач

на одређено време ради замене одсутне запослене
преко 60 дана

УСЛОВИ: VI степен стручне спреме, школа за васпитаче,
основне трогодишње струковне или академске студије (180
ЕСПБ); психичка, физичка и здравствена способност за рад
са децом; испуњеност услова из чл. 8 ст. 1 и 2 и чл. 120
ст. 1 тачка 1 Закона о основама система образовања и васпитања (“Службени гласник РС”, бр. 72/09, 52/11 и 55/13);
знање језика на ком се остварује образовно-васпитни рад.
Кандидат уз пријаву треба да достави: оверену фотокопију
дипломе; оверену фотокопију уверења о држављанству
(не старије од 6 месеци); оверену фотокопију извода из
матичне књиге рођених/венчаних; лекарско уверење (доставља изабрани кандидат приликом закључења уговора о
раду); уверење да није осуђиван правоснажном пресудом
за кривична дела утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона
о основама система образовања и васпитања (прибавља
установа); оверену копију потврде/уверења 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 (не старије од 6 месеци). Уверења не могу
бити старија од 6 месеци. Непотпуне и неблаговремене
пријаве неће се узимати у разматрање.

Медицинска сестра

у групи, на одређено време ради замене одсутне
запослене преко 60 дана

УСЛОВИ: IV степен стручне спреме, средња медицинска
школа, медицинска сестра - васпитач, у складу са Законом о предшколском васпитању и образовању; психичка,
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физичка и здравствена способност за рад са децом; знање
језика на ком се остварује образовно-васпитни рад. Кандидат уз пријаву треба да достави: оверену фотокопију
дипломе; оверену фотокопију уверења о држављанству
(не старије од 6 месеци); оверену фотокопију извода из
матичне књиге рођених/венчаних; лекарско уверење (доставља изабрани кандидат приликом закључења уговора о
раду); уверење да није осуђиван правоснажном пресудом
за кривична дела утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона
о основама система образовања и васпитања (прибавља
установа). Уверења не могу бити старија од 6 месеци.
Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узимати у
разматрање.
НОВИ ПА ЗАР
ОШ “СТЕФАН НЕМАЊА”

36300 Нови Пазар, 37. санџачке дивизије бб
тел. 020/334-030, 313-745

Директор

на мандатни период од четири године

УСЛОВИ: Директор школе може да буде лице које испуњава услове прописане чланом 8 став 2 и чланом 120 Закона о основама система образовања и васпитања (“Службени гласник РС”, број 72/09, 52/2011 и 55/2013, 35/2015
и 68/2015), чланом 52 Статута Основне школе “Стефан
Немања” Нови Пазар, и то: да поседује одговарајуће високо образовање (доказ се подноси уз пријаву на конкурс); да
има психичку, физичку и здравствену способност за рад са
децом и ученицима (доказ се подноси пре закључења уговора о раду); да није осуђивано правоснажном пресудом
за кривично дело за које је изречена безусловна казна
затвора у трајању од најмање три месеца; држављанство
Републике Србије (доказ се подноси уз пријаву на конкурс);
да зна језик на коме се остварује образовно-васпитни рад
(доказ се подноси уз пријаву на конкурс); да има одговарајуће образовање из члана 8 став 2 Закона о основама
система образовања и васпитања за наставника те врсте
школе и подручија рада, за педагога и психолога, дозволу
за рад, обуку и положен испит за директора установе и
најмање пет година рада у установи на пословима образовања и васпитања, након стеченог одговарајућег образовања; најмање пет година рада у установи на пословима
образовања и васпитања, након стеченог одговарајућег
образовања. Уз пријаву на конкурс кандидат - учесник је у
обавези да поднесе следеће: доказ о држављанству Републике Србије (уверење о држављанству - оригинал, не старије од шест месеци) и извод из матичне књиге рођених;
оверен препис или оверену фотокопију дипломе о стеченом одговарајућем образовању; доказ о знању српског и
босанског језика; оверен препис или оверену фотокопију
уверења о положеном стручном испиту, односно испиту
за лиценцу; потврду (оригинал) о радном стажу у области
образовања и васпитања; биографију са кратким прегледом кретања у служби и предлогом програма рада директора за време мандата. Пријаве на конкурс се могу поднети непосредно у школи или путем поште, препоручено
на адресу школе, са назнаком “За конкурс”. Рок за подношење пријаве на конкурс је 15 дана и почиње да тече од
дана објављивања у публикацији “Послови”. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће бити узете у разматрање.
Одлука о избору директора школе биће донета одмах
након прибављеног мишљења Наставничког већа школе,
сходно члану 60 Закона о основама система образовања и
васпитања (“Службени гласник РС”, број 72/09, 52/2011 и
55/2013, 35/2015 и 68/2015). Директор школе бира се на
Бесплатна публикација о запошљавању

период од четири године, мандат директора тече од дана
ступања на дужност. Додатне информације о конкурсу
могу се добити на телефоне: 020/334-030, 313-745.
ОШ „МЕША СЕЛИМОВИЋ“

36300 Нови Пазар, Стевана Немање бб
тел. 020/5403-165

Наставник разредне наставе

на одређено време до повратка запослене са
породиљског одсуства и одсуства ради неге детета, а
најдуже закључно са 22.02.2017. године

УСЛОВИ: Кандидати морају да испуњавају услове за пријем
у радни однос утврђене чланом 120 Закона о основама
система образовања и васпитања, и то: да имају одговарајуће образовање; психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и ученицима; да нису осуђивани
правоснажном пресудом за кривична дела утврђена у чл.
120 став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања
и васпитања; држављанство Републике Србије; да знају
језик на коме се остварује образовно-васпитни рад. Услов
из става 1 члана 120 Закона о основама система образовања и васпитања доказује се приликом пријема у радни
однос, а проверава се у току рада. Уз пријаву на конкурс
кандидати су у обавези да доставе: оригинал или оверену
копију дипломе, односно уверење којим доказују одговарајуће образовање; оригинал уверења о држављанству,
не старије од 6 месеци; оригинал извода из матичне књиге рођених, не старији од 6 месеци; одговарајући доказ
(потврда, уверење или друга исправа коју издаје надлежна
високошколска установа), којим се доказује да имају одговарајуће образовање из психолошких, педагошких и методичких дисциплина стечено на високошколској установи,
сходно члану 8 став 4 Закона о основама система образовања и васпитања; одговарајући доказ (сертификат или
друга исправа коју издаје надлежна високошколска установа или друга институција, организација или национални
савет), којим се доказује познавање језика на коме се остварује образовно-васпитни рад, и то за напред наведено
радно место познавање српског језика, сходно члану 120
став 1 тачка 5 Закона о основама система образовања и
васпитања. Пријаве са потребним документима слати на
адресу школе, са ознаком „За конкурс“ или лично доставити управи школе. Непотпуне, непотписане и неблаговремене пријаве неће се разматрати. Информације о конкурсу
могу се добити на телефон број: 020/5403-165.
НОВИ СА Д
ИСПРАВКА ОГЛАСА
ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА
“ПЛАВИ ЧУПЕРАК”
21240 Тител, Доситејева бб

Оглас објављен 16.03.2016. године у публикацији
“Послови”, мења се за радно место: васпитач на
одређено време и исправно треба да гласи: васпитач на неодређено време. У осталом делу оглас
остаје непромењен.

Национална служба
за запошљавање
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УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ
МЕДИЦИНСКИ ФАКУЛТЕТ
Нови Сад, Хајдук Вељкова 3

Расписује конкурс за избор у звање и на радно место
за следеће уже научне области:

1. Наставник за избор у звање редовног
професора за ужу научну област
Психијатрија и медицинска психологија

радно време краће од пуног, 15 сати на Факултету

2. Наставник за избор у звање редовног
професора за ужу научну област Хирургија
са анестезиологијом - Абдоминална и
ендокрина хирургија
радно време краће од пуног, 15 сати на Факултету

3. Наставник за избор у звање ванредног
професора за ужу научну област
Педијатрија - Ендокринологија

на одређено време 5 година, радно време краће од
пуног (15 сати на Факултету)

4. Наставник за избор у звање ванредног
професора за ужу научну област Хирургија
са анестезиологијом - Абдоминална и
ендокрина хирургија

11. Наставник за избор у звање доцента за
ужу научну област Судска медицина
на одређено време 5 година, радно време краће од
пуног (15 сати на Факултету)

12. Наставник за избор у звање доцента за
ужу научну област Патолошка физиологија
на одређено време 5 година, радно време краће од
пуног (15 сати на Факултету)

13. Наставник за избор у звање доцента за
ужу научну област Биохемија
на одређено време 5 година, радно време краће од
пуног (15 сати на Факултету)

14. Наставник за избор у звање доцента за
ужу научну област Здравствена нега
на одређено време 5 година, радно време краће од
пуног (15 сати на Факултету)

15. Наставник за избор у звање доцента
за ужу научну област Хистологија и
ембриологија

на одређено време 5 година, пуно радно време (40
сати на Факултету)

16. Наставник за избор у звање доцента
за ужу научну област Стоматологија Стоматолошка протетика

на одређено време 5 година, радно време краће од
пуног (15 сати на Факултету)

на одређено време 5 година, пуно радно време (40
сати на Факултету)

5. Наставник за избор у звање ванредног
професора за ужу научну област Хирургија
са анестезиологијом - Анестезија са
реанимацијом

17. Сарадник за избор у звање асистента
за ужу научну област Хирургија са
анестезиологијом - Неурохирургија

на одређено време 5 година, радно време краће од
пуног (15 сати на Факултету)

6. Наставник за избор у звање ванредног
професора за ужу научну област Хирургија
са анестезиологијом
на одређено време 5 година, радно време краће од
пуног (15 сати на Факултету)

7. Наставник за избор у звање доцента за
ужу научну област Хигијена

на одређено време 5 година, радно време краће од
пуног (15 сати на Факултету)

8. Наставник за избор у звање доцента
за ужу научну област Хирургија са
анестезиологијом - Дечја хирургија

на одређено време 5 година, радно време краће од
пуног (15 сати на Факултету)

9. Наставник за избор у звање доцента
за ужу научну област Хирургија са
анестезиологијом - Пластична хирургија

на одређено време 5 година, радно време краће од
пуног (15 сати на Факултету)

10. Наставник за избор у звање доцента
за ужу научну област Хирургија са
анестезиологијом - грудна хирургија

на одређено време 5 година, радно време краће од
пуног (15 сати на Факултету)
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на одређено време 3 године, радно време краће од
пуног (15 сати на Факултету)

18. Сарадник за избор у звање асистента за
ужу научну област Здравствена нега
на одређено време 3 године, радно време краће од
пуног (15 сати на Факултету)
2 извршиоца

19. Сарадник за избор у звање асистента за
ужу научну област Анатомија
на одређено време 3 године, пуно радно време (40
сати на Факултету)

20. Сарадник за избор у звање
асистента за ужу научну област
Фармација - Фармацеутска технологија
са индустријском фармацијом и
козметологијом

на одређено време 3 године, пуно радно време (40
сати на Факултету)

21. Сарадник за избор у звање асистента
за ужу научну област Фармација Фармацеутска хемија

на одређено време 3 године, пуно радно време (40
сати на Факултету)

22. Сарадник у настави за ужу научну
област Гинекологија и опстетриција

на одређено време 1 година, радно време краће од
пуног (15 сати на Факултету)
Национална служба за запошљавање • www.nsz.gov.rs
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УСЛОВИ 1-2: VIII степен стручне спреме, научни степен
доктора медицинских наука. Остали услови утврђени су
чланом 64 став 9 Закона о високом образовању, Статутом
Универзитета у Новом Саду, Правилником о ближим условима за избор у звање наставника Универзитета у Новом
Саду, Статутом Медицинског факултета у Новом Саду и
Правилником о изборима у звања наставника, сарадника и
истраживача Медицинског факултета у Новом Саду.

УСЛОВИ 22: кандидат са завршеним интегрисаним академским студијама медицине, који је интегрисане академске
студије завршио са просечном оценом најмање 8. Остали
услови утврђени су чланом 71 Закона о високом образовању, Статутом Универзитета у Новом Саду, Статутом
Медицинског факултета у Новом Саду и Правилником о
изборима у звања наставника, сарадника и истраживача
Медицинског факултета у Новом Саду.

УСЛОВИ 3-6: VIII степен стручне спреме, научни степен
доктора медицинских наука. Остали услови утврђени су
чланом 64 став 7 Закона о високом образовању, Статутом
Универзитета у Новом Саду, Правилником о ближим условима за избор у звање наставника Универзитета у Новом
Саду, Статутом Медицинског факултета у Новом Саду и
Правилником о изборима у звања наставника, сарадника и
истраживача Медицинског факултета у Новом Саду.

Посебан услов: Кандидати који конкуришу за клиничке
предмете подносе доказ да су у радном односу у установи
која је наставна база Факултета.

УСЛОВИ 6-15: VIII степен стручне спреме, научни степен
доктора медицинских наука. Остали услови утврђени су
чланом 64 став 5 Закона о високом образовању, Статутом
Универзитета у Новом Саду, Правилником о ближим условима за избор у звање наставника Универзитета у Новом
Саду, Статутом Медицинског факултета у Новом Саду и
Правилником о изборима у звања наставника, сарадника и
истраживача Медицинског факултета у Новом Саду.
УСЛОВИ 15: VIII степен стручне спреме, научни степен
доктора медицинских наука. Остали услови утврђени су
чланом 64 став 5 Закона о високом образовању, Статутом
Универзитета у Новом Саду, Правилником о ближим условима за избор у звање наставника Универзитета у Новом
Саду, Статутом Медицинског факултета у Новом Саду и
Правилником о изборима у звања наставника, сарадника и
истраживача Медицинског факултета у Новом Саду.
УСЛОВИ 16: VIII степен стручне спреме, научни степен
доктора стоматолошких наука. Остали услови утврђени су
чланом 64 став 5 Закона о високом образовању, Статутом
Универзитета у Новом Саду, Правилником о ближим условима за избор у звање наставника Универзитета у Новом
Саду, Статутом Медицинског факултета у Новом Саду и
Правилником о изборима у звања наставника, сарадника и
истраживача Медицинског факултета у Новом Саду.
УСЛОВИ 17-19: студент докторских студија, област медицинских наука који је претходне нивое студија завршио
са укупном просечном оценом најмање 8 и који показује
смисао за наставни рад или магистар наука из научне
области за коју се бира, коме је прихваћена тема докторске
дисертације. Остали услови утврђени су чланом 72. Закона о високом образовању, Статутом Универзитета у Новом
Саду, Статутом Медицинског факултета у Новом Саду и
Правилником о изборима у звања наставника, сарадника и
истраживача Медицинског факултета у Новом Саду.
УСЛОВИ 20-21: VII/1 стручне спреме, завршен Медицински факултет - Одсек фармација, Фармацеутски факултет,
студент докторских студија који је претходне нивое студија завршио са укупном просечном оценом најмање 8 и
који показује смисао за наставни рад или магистар наука из научне области за коју се бира, коме је прихваћена
тема докторске дисертације. Остали услови утврђени су
чланом 72 Закона о високом образовању, Статутом Универзитета у Новом Саду, Статутом Медицинског факултета
у Новом Саду и Правилником о изборима у звања наставника, сарадника и истраживача Медицинског факултета у
Новом Саду.
Бесплатна публикација о запошљавању

ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс кандидат треба да приложи краћу биографију, фотокопију личне карте, доказе о
испуњености услова из конкурса - оверене копије диплома,
за клиничке предмете доказ о радном односу у здравственој установи која је наставна база Медицинског факултета,
списак радова и публикација (у два примерка), оригинал
или фотокопије радова и публикација, доказе о њиховом
објављивању, доказ о педагошком искуству и позитивно
оцењеној педагошкој активности. Доказ о некажњавању
прибавиће Медицински факултет службеним путем. Пријаве са документацијом подносе се писарници Медицинског факултета у Новом Саду, Нови Сад, Хајдук Вељкова
3, са назнаком „За конкурс“. Неблаговремене и непотпуне
пријаве неће се разматрати. Рок за пријављивање на конкурс је 15 дана од дана објављивања (објављен у публикацији „Послови“ 23.03.2016. године).
ФАКУЛТЕТ ТЕХНИЧКИХ НАУКА

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

Наставник у звање доцента за ужу област
Рачунарска графика
на одређено време од 5 година

УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме, архитектонске
струке, услови прописани чланом 64 Закона о високом
образовању и општим актима Универзитета у Новом Саду,
односно Факултета техничких наука.
ОСТАЛО: Приложити пријаву за избор у звање и пријем у
радни однос (навести звање, прецизан назив уже области и
датум објављивања конкурса), доказе о испуњености услова конкурса: краћу биографију, оверене фотокопије диплома и додатка дипломи, оригинални доказ о држављанству
(не старији од 6 месеци), оригинални извод из матичне
књиге рођених, уверење из суда да против кандидата није
донето решење о спровођењу истраге, није подигнута
оптужница или поднет оптужни предлог за кривична дела
за које се гоњење предузима по службеној дужности, свим
дипломама стеченим у иностранству потребно је приложити и доказ о нострификацији, списак објављених научних
радова, књиге и саме радове. Пријаве слати на горенаведену адресу за сваки конкурс посебно. Комисија ће разматрати само благовремене и потпуне пријаве.
ИСПРАВКА ОГЛАСА
ФАКУЛТЕТ ТЕХНИЧКИХ НАУКА

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

Оглас објављен 09.03.2016. год. у публикацији
“Послови” мења се у делу који се односи на услове за радно место: наставник у звање доцента из
поља уметности за ужу област Дизајн ентеријера,
23.03.2016. | Број 666 |
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на одређено време од 5 година, и треба да гласе УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, струке
примењене уметности, услови прописани чланом
64 Закона о високом образовању и општим актима Универзитета у Новом Саду, односно Факултета техничких наука. Такође се исправља део огласа
који се односи на радно место: ванредни професор
(на одређено време од 5 година) или редовни професор (на неодређено време) за ужу област Теоријска и примењена математика, са 25% радног
времена, на одређено време од 5 година и треба
да гласи: са пуним радним временом, на одређено време од 5 година. У осталом делу оглас остаје
непромењен.
УНИВЕРЗИТЕТ ЕДУКОНС
СРЕМСКА КАМЕНИЦА

21208 Сремска Каменица, Војводе Путника 87

Наставник - доцент за ужу научну област
Кривично правне науке
на одређено време, са 30% радног времена

УСЛОВИ: Доктор правних наука, објављени научни радови (на СЦИ листи), способност за наставни рад. Услови
за избор су предвиђени Законом о високом образовању,
Статутом Универзитета Едуконс, Правилником о систематизацији радних места и Правилником о ближим условима
за избор наставника и сарадника Универзитета Едуконс.
Уз пријаву кандидат треба да приложи: краћу биографију,
извод из матичне књиге рођених, уверење о држављанству, оверене копије диплома о високом образовању,
дипломе о научном звању магистра, мастера и докторских
студија, као и списак објављених научних радова. Пријаве
се подносе у року од 5 дана од дана објављивања конкурса, на горенаведену адресу. Ближе информације на телефон: 021/4893-611 или путем и-мејла: zorka.cicic@educons.
edu.rs.
ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА
“МЛАДОСТ”

21400 Бачка Паланка, Југословенске армије 18
тел. 021/6042-964
факс 021/6041-009
e-mail: mladostpu@gmail.com

Васпитач

на одређено време, а најдуже до краја школске
године

УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава следеће опште
услове: психичка, физичка и здравствена способност за
рад са децом и ученицима; да кандидат није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дела утврђена у чл. 120
став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања и
васпитања; држављанство Републике Србије, познавање
језика на коме се остварује образовно-васпитни рад (српски језик). Кандидат треба да испуњава следеће услове
у погледу образовања: одговарајуће више образовање,
односно одговарајуће високо образовање на студијама
првог степена (основне струковне студије), на којима је
оспособљен за рад са децом јасленог узраста - васпитач
или одговарајуће високо образовање на студијама првог
степена (основне струковне студије или основне академске студије) у трајању од 3 године или на студијама
другог степена (дипломске академске студије - мастер,
специјалистичке академске студије или специјалистичке
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струковне студије) - васпитач. Рок за пријављивање је 8
дана од дана објављивања огласа у публикацији “Послови”. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узимати
у разматрање. Уз пријаву на конкурс, која треба да садржи
краћу биографију са битним подацима о кандидату, кандидат треба да приложи: доказ о поседовању држављанства Републике Србије (извод из матичне књиге рођених);
оверен препис - фотокопију дипломе о стеченој стручној
спреми. У поступку одлучивања директор врши ужи избор
кандидата које упућује на претходну психолошку процену
способности за рад са децом и ученицима у року од осам
дана од дана истека рока за подношење пријава. Психолошку процену способности за рад са децом и ученицима
врши надлежна служба за послове запошљавања применом стандардизованих поступака. Директор доноси одлуку
о избору у року од осам дана од дана добијања резултата
психолошке процене способности за рад са децом и ученицима. Ближе информације могу се добити код секретара
установе на телефон 021/6040-656.
ПАНЧЕВО
ОСНОВНА ШКОЛА
„ДЕСАНКА МАКСИМОВИЋ”
26220 Ковин, Цара Лазара 197

Наставник информатике и рачунарства изборни предмет
са 20% радног времена, на одређено време
до добијања сагласности надлежног органа за
попуњавање слободних, односно упражњених
радних места, а најдуже до 31.08.2016. године

УСЛОВИ: Поред општих услова за пријем у радни однос
утврђених у члану 24 став 1 Закона о раду („Службени
гласник РС” број: 24/05, 61/05, 54/09, 32/13 и 75/14), кандидат треба да испуњава и посебне услове утврђене у чл.
8, 120, 121, Закона о основама система образовања и васпитања („Службени гласник РС“, број: 72/09, 52/11, 55/13,
35/15 - аутентично тумачење и 68/15), и то: да кандидат
има одговарајуће образовање у складу са чланом 8 Закона
о основама система образовања и васпитања и Правилником о степену и врсти образовања наставника и стручних сарадника у основној школи („Службени гласник РС
- Просветни гласник” број: 11/12 и 15/13). Кандидат мора
да има образовање из психолошких, педагошких и методичких дисциплина стечено на високошколској установи у
току студија или након дипломирања од најмање 30 бодова и шест бодова праксе у установи у складу са Европским
системом преноса бодова; кандидат мора 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 којем се
остварује образовно-васпитни рад. Услови из става 1 овог
члана доказују се приликом пријема у радни однос и проверавају се током рада. Докази о испуњености услова из
става 1 тачке 1, 4 и 5 овог члана подносе се уз пријаву на
конкурс, а доказ из става 1 тачка 2 овог члана пре закључења уговора о раду. Доказ из става 1 тачка 3 овог члана
прибавља установа. Кандидати који уђу у ужи избор биће
упућени на претходну психолошку процену способности
за рад са децом и ученицима код Националне службе за
запошљавање. Уз пријаву кандидат подноси: оверену
фотокопију дипломе; доказ о образовању из психолошких, педагошких и методичких дисциплина стеченом на
високошколској установи у току студија или након диплоНационална служба за запошљавање • www.nsz.gov.rs
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мирања од 30 бодова и шест бодова праксе у установи,
у складу са Европским системом преноса бодова (оверена фотокопија доказа који изда високошколска установа);
оверену фотокопију уверења о држављанству РС (које није
старије од 6 месеци); доказ да је стекао високо образовање
на српском језику или је положио испит из српског језика
по програму одговарајуће високошколске установе (диплома издата на српском језику која се прилаже под тачком 1
сматра се доказом о знању српског језика); оверену фотокопију извода из матичне књиге рођених. Уколико је кандидат у току студија положио испите из педагогије или је
положио стручни испит, односно испит за лиценцу, сматра
се да има образовање из психолошких, педагошких и методичких дисциплина стечено на високошколској установи у
току студирања или након дипломирања, од најмање 30
бодова и 6 бодова праксе у установи, у складу са Европским системом преноса бодова - кандидат обавезно мора да
приложи доказ о испуњености услова. Настава се изводи
у преподневној и поподневној смени, које се мењају сваке
друге недеље. Оглас је отворен 8 дана од дана објављивања. Пријаву са неопходном документацијом слати на
адресу школе. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће
се узети у разматрање.
ОСНОВНА ШКОЛА
“ЂУРА ЈАКШИЋ”

26000 Панчево, Лава Толстоја 30
тел/факс: 013/344-998
e-mail: osdjurajaksicpa@gmail.com

Наставник енглеског језика
на одређено време, ради замене

УСЛОВИ: да кандидат има одговарајуће високо образовање сходно члану 8 став 2 Закона о основама система
образовања и васпитања и Правилнику о степену и врсти
образовања 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; да има држављанство Републике Србије; да
зна језик на коме се остварује образовно-васпитни рад.
Уз пријаву на конкурс доставити: диплому о одговарајућој
стручној спреми, уверење о држављанству РС и извод
из матичне књиге рођених. Уколико се подносе фотокопије докумената, морају бити оверене. Доказ о психичкој,
физичкој и здравственој способност за рад са децом и ученицима (лекарско уверење), подноси изабрани кандидат
пре закључивања уговора о раду, док ће доказ о неосуђиваности прибавити школа. Претходну психолошку процену
способпости за рад са децом и ученицима врши надлежна
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Бесплатна публикација о запошљавању

служба за послове запошљавања. Пријаве са потребним
доказима о испуњавању услова кандидати треба да доставе на адресу школе у року од 8 дана од дана објављивања
огласа у публикацији “Послови”. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати.
ОСНОВНА ШКОЛА
„ПРВИ МАЈ“

26315 Владимировац, Цара Лазара 47

Наставник француског језика

у настави на румунском језику, са 44% радног
времена, на одређено време до повратка запослене
са породиљског одсуства

УСЛОВИ: Кандидати треба да испуњавају услове у складу са чланом 8 став 1 и 2 и чланом 120 Закона о основама система образовања и васпитања и у складу са Правилником о врсти и степену стручне спреме наставника и
стручних сарадника у основној школи. Рок за пријављивање је 8 дана од дана објављивања огласа. Уз пријаву
кандидати треба да приложе: оверену копију дипломе о
стеченој стручној спреми, доказ о стеченој лиценци - ако
се не ради о приправнику, уверење о држављанству РС,
извод из матичне књиге рођених и радну биографију. Уверење о психофизичкој и здравственој способности за рад
подноси само изабрани кандидат, пре закључења уговора
о раду. Уверење да кандидат није осуђиван правоснажном
пресудом за кривична дела утврђена у чл. 120 став 1 тачка
3 Закона о основама система образовања и васпитања прибавља школа. На проверу психофизичких способности
за рад са децом и ученицима, коју врши надлежна служба
за запошљавање применом стандардизованих поступака,
биће упућени кандидати из ужег избора. Пријаве се шаљу
на адресу школе. Додатне информације на бројеве телефона: 013/643-003 и 643-499.
ОСНОВНА ШКОЛА
“МИША СТОЈКОВИЋ”

26223 Гај, Мише Стојковића 204
тел. 013/755-215

Директор

на период од четири године

УСЛОВИ: За директора може бити изабрано лице које
испуњава следеће услове: поседовање високог образовања за наставника те врсте школе и подручја рада, за
педагога и психолога, на студијама другог степена (мастер академске студије, специјалистичке академске студије
и специјалистичке струковне студије), по пропису који
уређује високо образовање почев од 10. септембра 2005.
године, односно на основним студијама у трајању од најмање четири године, по пропису који је уређивао висико
образовање до 10. септембра 2005. године и најмање пет
година рада у установи на пословима образовања и васпитања након стеченог одговарајућег образовања. Изузетно,
ако се на конкурс за директора не пријави ниједан кандидат са одговарајућим образовањем, за директора се може
изабрати и лице које има високообразовање за наставника
основне школе на студијама првог степена (основне академске, односно струковне студије), студијама у трајању од
три године или вишем образовању и најмање десет година
рада у у установи на пословима васпитања и образовања
након стеченог одговарајућег образовања. Предност за
избор директора установе образовања и васпитања има
кандидат који је стекао неко од звања према прописима
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из области образовања и васпитања; поседовање дозволе
за рад, обуке и положеног испита за директора; поседовање психичке, физичке и здравствене способности за рад
са децом и ученицима; поседовање држављанства Републике Србије; знање језика на коме се остварује образовно-васпитни рад; кандидат за директора не може да буде
лице за које је у поступку и на начин прописан законом
утврђено дискриминаторно понашање. Кандидат за директора не може да буде лице које је правноснажно осуђено
за привредни преступ у вршењу раније дужности. Кандидат за директора не може да буде лице које је осуђивано
правоснажном пресудом за кривична дела утврђена у чл.
120 став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања
и васпитања. Кандидат за директора не може да оствари
предност приликом избора ако је у току избора утврђено да је против њега покренут кривични поступак доношењем наредбе о спровођењу истраге, потврђивањем
оптужнице којој није претходила истрага или доношењем
решења о одређивању притвора пре подношења оптужног
предлога - за кривична дела наведена у претходном ставу.
Рок за пријављивање је 15 дана од дана објављивања конкурса. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узимати у разматрање. Изабрани кандидат биће у обавези
да положи испит за директора у року предвиђеном Законом. Уз пријаву на конкурс кандидати треба да приложе:
доказ о држаљанству (уверење о држављанству или извод
из матичне књиге рођених (не сме бити старији од шест
месеци), оверен препис или оверену фотокопију дипломе о стеченом одговарајућем образовању; оверен препис
или оверену фотокопију уверења о положеном стручном
испиту, односно испиту за лиценцу; доказ о стеченом
звању према прописима из области образовања, ако кандидат има стечено звање; доказ о знању језика на којем
се изводи образовно-васпитни рад (осим кандидата који
су одговарајуће образовање стекли на том језику); потврду о радном искуству у области образовања и васпитања;
радну биографију и лекарско уверење. Извод из казнене
евиденције за све кандидате пре доношења одлуке о избору прибаља сама школа. Ближе информације о конкурсу
могу се добити код секретара школе лично или на телефон 013/755-215. Пријаве са комплетном документацијом
слати на горенаведену адресу са назнаком „За конкурс“.
Пријаве се могу предати и лично у школи сваког радног
дана од 8,00 до 13,00 часова.
ПИРОТ
МЛЕКАРСКА ШКОЛА СА
ДОМОМ УЧЕНИКА
„ДР ОБРЕН ПЕЈИЋ“

18300 Пирот, Николе Пашића 173

Наставник стручних предмета Производња хлеба, Кварење и
конзервисање, Технологија млинарства

на одређено време ради замене одсутне запослене,
са 83,9% радног времена

Наставник српског језика и књижевности

на одређено време ради замене одсутне запослене,
са 22,22% радног времена

Наставник стручних предмета - Контрола
квалитета, Физичка хемија, Обрада меса,
Објекти и опрема у месарству
на одређено време ради замене запосленог
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УСЛОВИ: одговарајуће образовање у складу са Правилником о степену и врсти образовања наставника општеобразовних предмета, стручних сарадника и васпитача у
стручним школама („Сл. гласник РС“, бр. 8/2015) и Правилником о степену и врсти образовања наставника, стручних
сарадника и помоћних наставника у стручним школама у
подручју рада пољопривреда, производња и прерада хране („Сл. гласник РС“, бр. 5/2015) и 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 Европских системом преноса бодова; 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 је држављанин Републике Србије; да зна
језик на коме се остварује образовно-васпитни рад. Кандидати уз пријаву прилажу: оверену фотокопију дипломе
о стеченом образовању, доказ о образовању из психолошких, педагошких и методичких дисциплина стеченом на
високошколској установи у току студија или након дипломирања или доказ да су у току студија положили испите из
педагогије и психологије или доказ о положеном стручном
испиту, односно испиту за лиценцу (оригинал или оверена фотокопија), оригинал или оверену фотокопију извода
из матичне књиге рођених, оригинал или оверену фотокопију уверења о држављанству (не старије од шест месеци),
кандидати који образовање нису стекли на српском језику
достављају и доказ да познају језик на коме се остварује
образовно-васпитни рад (оригинал и оверена фотокопија).
Доказ о неосуђиваности прибавља школа. Кандидати који
уђу у ужи избор биће упућени на проверу психофизичких
способности. Кандидат који буде изабран дужан је да пре
закључења уговора о раду достави уверење о здравственој способности за рад са децом и ученицима, не старије
од шест месеци. Пријаве се подносе лично или на адресу школе, у року од 8 дана од дана објављивања огласа.
Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати.
ВИСОКА ШКОЛА СТРУКОВНИХ СТУДИЈА
ЗА ОБРАЗОВАЊЕ ВАСПИТАЧА

Наставник у звању професора струковних
студија за ужу уметничку област Ликовно
образовање
УСЛОВИ: доктор наука, односно доктор ликовне уметности.
Остали услови за избор наставника утврђени су чл. 64 ст.
3-4 Законом о високом образовању („Сл. гласник РС“ 76/05
и др), Препорукама о ближим условима за избор у звања
наставника Националног савета за високо образовање од
4. маја 2007. године и чл. 7 Правилника о условима, начину
и поступку избора у звање наставника и сарадника Високе
школе струковних студија за образовање васпитача Пирот
бр. 290-6/2015 од 06.07.2015. године, у складу са којима ће
бити извршен избор.
ОСТАЛО: Способност за наставни рад се установљава на
основу резултата које је кандидат показао као наставник
у раду, а уколико кандидат није имао педагошких искустава, на основу квалитета посебног јавног предавања. Стицање наставног звања заснива се на оствареним и мерљивим резултатима целокупног рада појединца у следећим
областима: у наставном раду, научном, истраживачком,
стручном, односно уметничком и професионалном раду;
ангажовању у развоју наставе и других делатности високо
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школске установе и доприноса широј заједници. Уз пријаву
на конкурс кандидати су дужни да поднесу: биографију са
свим битним подацима; установа или предузеће где је кандидат тренутно запослен и професионални статус; година уписа и завршетка високог образовања, универзитет,
факултет, година уписа, научна област и наслов докторске дисертације, година одбране и стечено научно звање;
знање светских језика - наводи: чита, пише, говори, са
оценом одлично, врло добро, добро, задовољавајуће. Кретање у професионалнопм раду (установа, факултет, универзитет или фирма, трајање запослења и звање - навести
сва звања): списак радова и сами радови; остале податке о наставном раду, научноистраживачком, уметничком,
стручном и професионалном доприносу; о ангажовању у
развоју наставе и других делатности високошколске установе и доприносу локалној и широј заједници; доказе
надлежних органа поводом чињенице да кандидат није
правоснажном пресудом осуђен за кривично дело против
полне слободе, фалсификовања јавне исправе коју издаје
високошколска установа или примања мита у обављању
послова у високошколској установи. Пријаве се подносе
у року од 15 дана од дана објављивања конкурса, Високој школи струковних студија за образовање васпитача,
Пирот, Ћирила и Методија 29. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узимати у обзир и размање.
ПОЖ АРЕВАЦ
ОСНОВНА ШКОЛА
“ДЕСАНКА МАКСИМОВИЋ”

12000 Пожаревац, VI личке дивизије 32
тел. 012/211-718, 012/226-422

Спремачица

на одређено време до повратка запослене са
боловања

УСЛОВИ: сведочанство о завршеном основном образовању. Кандидат треба да испуњава услове прописане у чл.
24-29 Закона о раду и 120 Закона о основама система образовања и васпитања (“Сл. гласник РС” бр. 72/09, 52/11,
55/13, 35/15 и 68/15). Кандидат мора да има одговарајуће
образовање, психичку, физичку и здравствену способност
за обављање делатности, да није осуђиван правоснажном
пресудом за кривична дела утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања и васпитања,
као и да има држављанство Републике Србије. Уз пријаву
на конкурс кандидат подноси сведочанство о завршеној
основној школи и уверење о држављанству, не старије
од 6 месеци, као и извод из матичне књиге рођених, док
лекарско уверење прилаже непосредно пред закључење
уговора о раду. Сва документа се прилажу у оригиналу
или овереној копији. Овера истих не може бити старија
од 6 месеци. Пријаве се могу подносити непосредно или
поштом на адресу школе. Неблаговремене или непотпуне
пријаве неће се разматрати. Уз пријаву доставити и биографске податке. Рок за пријем пријаве је 8 дана од дана
објављивања.
ТЕХНИЧКА ШКОЛА СА ДОМОМ УЧЕНИКА
“НИКОЛА ТЕСЛА”
12208 Костолац, Боже Димитријевића бб

Наставник физичког васпитања

на одређено време, до повратка запосленог са
одсуства са рада због именовања на функцију, а
најдуже до истека мандата
Бесплатна публикација о запошљавању

УСЛОВИ: лице које је стекло високо образовање у складу са одговарајућим Правилником о врсти стручне спреме
наставника, стручних сарадника и помоћних наставника у
стручним школама: на студијама другог степена (мастер
академске студије, специјалистичке академске студије
или специјалистичке струковне студије) по пропису који
уређује високо образовање, почев од 10. септембра 2005.
године; на основним студијама у трајању од најмање четири године, по пропису који је уређивао високо образовање
до 10. септембра 2005. године. Општи услови у складу са
чланом 8 Закона о основама система образовања и васпитања и Правилником о врсти стручне спреме наставника стручних сарадника и помоћних наставника у стручним
школама. Оглас је отворен 8 дана од дана објављивања
у публикацији „Послови“. Уз пријаву кандидати треба да
доставе и следећу документацију и то: оверену фотокопију дипломе, уверење о држављанству, извод из матичне
књиге рођених, да имају психичку, физичку и здравствену
способност за рад (што се доказује пре закључења уговора о раду), уверење да нису осуђивани правоснажном
пресудом за кривична дела утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања и васпитања
- доказ о испуњавању услова прибавља установа, доказ
да имају образовање из психолошких, педагошких и методичних дисциплина стечено на високошколској установи у
току студија или након дипломирања, од најмање 30 бодова и шест бодова праксе у установи, у складу са Европским
системом преноса бодова, знају језик на ком се остварује
образовно-васпитни рад. Пријаве са потребном документацијом доставити на адресу: Техничка школа са домом
ученика “Никола Тесла” Костолац, Боже Димитријевића
бб. Непотпуне и неблаговремене пријаве се неће узимати
у обзир.
ПРОКУПЉЕ
ОШ „РАТКО ПАВЛОВИЋ ЋИЋКО“
18400 Прокупље, Милоша Обилића 19
тел. 027 329 607

Професор разредне наставе

на одређено време до повратка лица изабраног на
функцију директора школе, а најдуже 4 године

Наставник информатике и техничког
образовања

са 50% радног времена, на одређено време до
повратка на функцију помоћника директора, а
најдуже до 1 године

УСЛОВИ: стечено одговарајуће високо образовање из чл.
8 став 2 Закона о основама система образовања и васпитања: на студијама другог степена (дипломске академске
студије - мастер, специјалистичке академске студије или
специјалистичке струковне студије), у складу са Законом
о високом образовању („Сл. гласник РС“ бр. 76/05, 100/07
аутентично тумачење и 97/08) почев од 10. септембра
2005. године; на основним студијама у трајању од најмање
4 године, по пропису који је уређивао високо образовање
до 10. септембра 2005. године. Уз пријаву и доказ о завршеном образовању кандидат треба да достави: уверење о
држављанству; извод из матичне књиге рођених; уверење
да има психичку, физичку и здравствену способност за рад
са децом и ученицима (доставља се пре закључења уговора о раду); доказ да није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дела утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3
Закона о основама система образовања и васпитања. Рок
за пријаву је 8 дана од дана објављивања огласа. Пријаве
слати на адресу школе или доставити лично у просторијама школе радним даном до 14 сати.
23.03.2016. | Број 666 |
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СМЕДЕРЕВО
СРЕДЊА ШКОЛА
„ЖИКИЦА ДАМЊАНОВИЋ“

11420 Смедеревска Паланка, Главашева 81

Психолог

на одређено време до повратка радника са функције
директора

УСЛОВИ: дипломирани психолог, мастер психолог, професор психологије; да кандидат има одговарајуће образовање; да има психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и ученицима; да није осуђиван
правоснажном пресудом за кривична дела утврђена у
чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања и васпитања; да има држављанство Републике
Србије; да зна језик на коме се остварује образовно-васпитни рад. Уз пријаву на конкурс кандидати треба да приложе: доказ о држављанству Републике Србије (уверење
о држављанству или извод из матичне књиге рођених);
оверен препис или оверену фотокопију дипломе о стеченом одговарајућем образовању; оверен препис или оверену фотокопију уверења о положеном стручном испиту,
односно испиту за лиценцу; доказ о поседовању образовања из психолошких и методичких дисциплина (кандидати за послове наставника и стручних сарадника, при
чему се сматра да наставник и стручни сарадник који је у
току студија положио испите из педагогије и психологије
или је положио стручни испит, односно испит за лиценцу,
има образовање из наведених дисциплина); доказ о знању
језика на коме се остварује образовно-васпитни рад (осим
кандидата који су одговарајуће образовање стекли на језику на којем се остварује образовно-васпитни рад); радну
биографију (осим за лица која први пут заснивају радни
однос) - пожељно; лекарско уверење - пре закључивања
уговора о раду. Доказ о неосуђиваности прибавља школа.
У поступку одлучивања о избору наставника у Филијали
Националне службе за запошљавање у Смедереву биће
извршена провера психофизичких способности за рад са
децом и ученицима, за кандидате који испуњавају услове.
Рок за пријављивање је 8 дана од дана објављивања огласа у публикацији “Послови”. Приложена конкурсна документација се по завршетку конкурса не враћа. Пријаве се
могу послати поштом на адресу школе или прадати лично у секретаријату школе. Неблаговремене и непотпуне
пријаве неће се узимати у разматрање.
ОШ “ДОСИТЕЈ ОБРАДОВИЋ”
11329 Враново, М. Аврамовића 1
тел. 026/732-227

Наставник српског језика

на одређено време до повратка одсутног запосленог

Наставник дефектолог-олигофренолог

на одређено време до истека мировања радног
односа стално запосленог, до 30.06.2016. године, у
специјалном одељењу

УСЛОВИ: да кандидат има одговарајуће образовање за
наставника основне школе, у складу са чланом 8 став 2
Закона о основама система образовања и васпитања и
Правилником о степену и врсти образовања наставника и
стручних сарадника у основној школи, („Службени гласник
РС - Просветни гласник“ бр. 11/2012 и 15/ 2013), да има
образовање из психолошких, педагошких и методичких
дисциплина стечено на високошколској установи у току
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студија или након дипломирања од најмање 30 бодова и
6 бодова праксе у установи, у складу са европским системом преноса бодова, а на основу члана 8 став 4 Закона о
основама система образовања и васпитања, да испуњава
остале услове за пријем у радни однос из члана 120 став
1 тачке 2, 3, 4 и 5 Закона о основама система образовања
и васпитања, односно 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 и да зна језик на коме се остварује образовно васпитни рад. Учесници конкурса подлежу психолошкој процени способности за рад са децом и ученицима коју врши организација за запошљавање у Смедереву.
Рок за подношење пријава је 8 дана од дана објављивања
огласа. Потпуном пријавом сматра се пријава која садржи: уверење о држављанству Републике Србије, оверен
препис или оверену фотокопију (не старију од 6 месеци),
диплому о стеченом одговарајућем образовању, оверен
препис или оверену фотокопију (не старију од 6 месеци),
оверен препис или оверену фотокопију уверења о положеном стручном испиту, односу испиту за лиценцу (осим
за лица која заснивају радни однос у својству приправника
или на начин утврђен као за приправнике), доказ о знању
српског језика на коме се остварује образовно- васпитни
рад (осим кандидата који су одговарајуће образовање
стекли на језику на коме се остварује образовно-васпитни
рад), доказ да има образовање из психолошких, педагошких и методичких дисциплина стечено на високошколској
установи у току студија или након дипломирања од најмање 30 бодова и 6 бодова праксе у установи, у складу
са Европским системом преноса бодова, или доказ да је у
току студија положило испите из педагогије и психологије
(осим кандидата који су положили стручни испит, односно
испит за лиценцу, јер се сматра да ови кандидати имају
образовање из наведених дисциплина). Уверење о неосуђиваности кандидата прибавља школа, док се уверење
о психичкој, физичкој и здравственој способности за рад
са децом и ученицима подноси пре закључења уговора о
раду. Приложена документа се не враћају. Непотпуне и
неблаговремене пријаве неће се узети у разматрање.
ОШ “ДОСИТЕЈ ОБРАДОВИЋ”
11329 Враново, М. Аврамовића 1
тел. 026/732-227

Директор

на период од четири године

УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава услове прописане
чланом 59, односно чланом 8 став 2 и чланом 120 Закона
о основама система образовања и васитања („Службени
гласник РС“, бр. 72/09, 52/11, 55/13 и 68/15) и Правилником о ближим условима за избор директора установе образовања и васпитања васпитања („Службени гласник РС“,
бр. 108/15), и то: да има одговарајуће високо образовање
из члана 8 став 2 Закона о основама система образовања
и васпитања за наставника основне школе, за педагога и
психолога, да има дозволу за рад (лиценцу), односно положен стручни испит, обуку и положен испит за директора,
да има психичку, физичку и здравствену способности за
рад са децом и ученицима, да има држављанства Републике Србије, да познаје језика на коме се изводи образовно-васпитни рад, да није осуђиван правноснажном пресудом за кривична дела утврђена у члану 120 став 1 тачка
3 Закона о основама система образовања и васпитања или
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за привредни преступ у вршењу раније дужности, да има
најмање пет година рада у школи на пословима образовања и васпитања, након стеченог одговарајућег образовања. Рок за пријављивање на конкурс је 15 дана од дана
објављивања. Уз пријаву на конкурс кандидати треба да
приложе: оверен препис или оверену фотокопију дипломе
о стеченом образовању, оверен препис или оверену фотокопију документа о положеном испиту за лиценцу, односно
стручном испиту, доказ о држављанству Републике Србије
- уверење о држављанству (не старије од 6 месеци), доказ
о знању језика на којем се изводи образовно васпитни рад
у школи уколико одговарајуће образовање није стечено на
том језику - уверење високошколске установе да су кандидати положили српски језик, потврду о радном стажу у
школи на пословима образовања и васпитања након стеченог одговарајућег образовања, преглед кретања у служби са биографским подацима, радну биографију, евентуалне прилоге којима доказују своје стручне, организационе,
педагошке и друге способностима (необавезно). Уверење
да кандидат није осуђиван правносажном пресудом за кривична дела утврђена у члану 120 Закона о основама система образовања и васпитања или за привредни преступ
у вршењу раније дужности као и да није под истрагом
прибавља школа. Уверење о психичкој, физичкој и здравственој способности за рад са децом и ученицима подноси кандидат пре закључења уговора о раду. Како обука и
полагање испита за директора школе из члана 59 Закона
о основама система образовања и васпитања нису организовани, документација кандидата сматраће се комплетном уколико су сва друга документа уредно достављена,
а изабрани кандидат биће у обавези да положи испит за
директора у законском року. Непотпуне и неблаговремене
пријаве неће се узети у разматрање.
СРЕМСКА МИТРОВИЦА
ПОНИШТЕЊЕ ОГЛАСА
ОСНОВНА ШКОЛА
„ЈОВАН ЈОВАНОВИЋ ЗМАЈ”
22222 Мартинци, Железничка 2
тел. 022/669-405, 022/210-0811
e-mail: zmajevcim@mts.rs

Оглас објављен 02.03.2016. године у публикацији
„Послови” поништава се у целости.
СУБОТИЦА
УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ
УЧИТЕЉСКИ ФАКУЛТЕТ НА МАЂАРСКОМ ЈЕЗИКУ
24000 Суботица, Штросмајерива 11

Конкурс за заснивање радног односа и стицање
звања наставника Универзитета:

Интердисциплинарна научна област историја културе

за рад на мађарском наставном језику, на законом
одређени период или на неодређено време

УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме доктор наука у наведеној области а остали услови за избор наставника Факултета предвиђени су одредбама Закона о високом образовању
(„Службени гласник РС“, бр. 76/2005, 100/2007 аутентично
тумачење и 97/2008 и 44/2010, 93/2012, 89/2013, 99/2014,
45/2015 - аутентично тумачење и 68/2015) и општима
актима Универзитета у Новом Саду и Учитељског факултета на мађарском наставном језику у Суботици. У звање
наставника може бити избарани лице које није правосБесплатна публикација о запошљавању

нажном пресудом осуђено за кривично дело против полне
слободе, фалсификовања јавне исправе коју издаје високошколска установа или примања мита у обављању послова на Факултету.

Наука о уметностима - ликовна култура и
уметност

за рад на мађарском наставном језику, на законом
одређени период или на неодређено време

УСЛОВИ: Минимум услова је завршена академија уметности (одсек ликовне уметности) или факултет ликовне
уметности а остали услови за избор наставника Факултета
предвиђени су одредбама Закона о високом образовању
(„Службени гласник РС“, бр. 76/2005,100/2007 - аутентично тумачење и 97/2008 и 44/2010, 93/2012, 89/2013,
99/2014, 45/2015-аутентично тумачење и 68/2015) и
општима актима Универзитета у Новом Саду и Учитељског факултета на мађарском наставном језику у Суботици.
У звање наставника може бити избарано лице које није
правоснажном пресудом осуђено за кривично дело против
полне слободе, фалсификовања јавне исправе коју издаје
високошколска установа или примања мита у обављању
послова на Факултету.
ОСТАЛО: Пријаве кандидата са прилозима: биографија,
дипломе о одговарајућој стручној спреми - оргинали или
оверене копије, извод из матичне књиге рођених - оргинал или оверена копија, уверење о држављанству - оргинал или оверена копија, списак научних радова, радови,
лекарско уверење, уверење о неосуђиваности од СУП-а.
подносе се на горенаведену адресу факултета у року од 8
дана од дана објављивања огласа у публикацији „Послови“
Националне службе за запошљавање. Непотпуне и неблаговремене пријаве се неће узимати у обзир.
ШАБАЦ
ОШ „ЛАЗА К. ЛАЗАРЕВИЋ“
15000 Шабац, Масарикова 136
тел. 015/352-049

Професор историје

са 40% радног времена, на одређено време до
повратка радника са боловања, а најкасније до
31.08.2016. године, у издвојеној јединици Варна

УСЛОВИ: да кандидат испуњава услове из чл. 120 Закона
о основама система образовања и васпитања („Сл. гласник
РС“ бр. 72/09, 52/11, 55/13, 35/2015); да испуњава услове
из члана 8 ст. 2 тачке 1 и 2 Закона о основама система
образовања и васпитања и Правилника о степену и врсти
образовања наставника и стручних сарадника у основној
школи („Сл. гласник РС“ бр. 11/2012 и 15/2013). Докази
о испуњености услова из члана 120, тачке 1 и 4 подносе
се уз пријаву на конкурс, доказ из тачке 2 пре закључивања уговора о раду, а доказ из тачке 3 прибавља установа службеним путем. Уз пријаву поднети: уверење о
држављанству (не старије од 6 месеци), доказ о одговарајућој стручној спреми (оверену фотокопију дипломе или
оригинал дипломе о стеченој стручној спреми дати на увид
лично). Пријаве слати на горенаведену адресу или предати лично у секретаријату школе.

Национална служба
за запошљавање
23.03.2016. | Број 666 |
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ОШ “ЈОВАН ЦВИЈИЋ”

15214 Дебрц, Београдски пут бб
тел. 015/7517-020

Директор

на мандатни период од четири године

УСЛОВИ: да је кандидат држављанин Републике Србије, да
има високо образовање стечено на студијама другог степена (мастер академске студије, специјалистичке академске
студије или специјалистичке струковне студије), по прописима који уређују високо образовање почев од 10.09.2005.
године, односно на основним студијама у трајању од најмање четири године, по пропису који је уређивао високо
образовање до 10.09.2005. године; да поседује дозволу за
рад и да испуњава остале услове за рад на радном месту
наставника, педагога или психолога; најмање пет година
рада у установи на пословима образовања и васпитања
након стеченог одговарајућег образовања; да има психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и
ученицима; да није осуђиван правоснажном пресудом за
кривична дела утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о
основама система образовања и васпитања, као и да зна
језик на коме се остварује образовно-васпитни рад - српски језик.
ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс кандидат треба да приложи: податке о прегледу кретања у служби са основним биографским подацима, уверење о држављанству
(не старије од 6 месеци, оригинал или оверена фотокопија), извод из матичне књиге рођених, диплому о стеченој стручној спреми (оригинал или оверена фотокопија),
уверење о положеном стручном испиту, односно испиту
за лиценцу - дозволи за рад (оригинал или оверена фотокопија), потврду о радном стажу у области образовања
и васпитања (најмање 5 година радног стажа у области
образовања и васпитања након стеченог одговарајућег
образовања); доказ да није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дела утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3
Закона о основама система образовања и васпитања прибавља установа (школа), али га може приложити и кандидат уз осталу конкурсну документацију; доказ да има психичку, физичку и здраствену способност за рад са децом и
ученицима изабрани кандидат доставља пре закључења
уговора о раду, али га може приложити уз осталу конкурсну документацију. Кандидат алтернативно доставља
детаљан план рада у мандатном периоду, као и сва уверења, сертификате, потврде и другу документацију која га,
по његовом мишљењу, препоручује за избор. Рок за доставу пријаве са свом траженом документацијом је 15 дана
од дана објављивања конкурса. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узети у разматрање. Пријаве са комплетном документацијом слати на горенаведену адресу.
ШКОЛА ПРИМЕЊЕНИХ УМЕТНОСТИ
15000 Шабац, Добропољска 5
тел. 015/342-174

Професор историје

са 60% радног времена, на одређено време до
повратка радника са боловања

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме; професор историје;
дипломирани историчар; мастер историчар; професор
историје - географије. Кандидат поред општих услова прописаних чланом 24 став 1 Закона о раду (“Службени гласник РС”, бр. 24/05, 61/05, 54/09, 32/13 и 75/14), треба да
испуњава и посебне услове прописане чланом 120 став 1
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тач. 1, 2, 3, 4 и 5 и чланом 8 став 2, 3 и 4 (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), Закона о основама система образовања и
васпитања (“Службени гласник РС”, бр. 72/09, 52/11, 55/13
и 68/2015), посебне услове из Правилника о врсти стручне спреме наставника, стручних сарадника и помоћних
наставника у стручним школама (“Службени гласник РС Просветни гласник”, бр. 5/91, 1/92, 21/93, 3/94, 7/96, 3/99,
6/01, 3/03, 8/03, 11/04, 5/05, 6/05, 2/07, 4/07, 7/08, 11/08,
5/11, 8/11 и 9/13).
ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс доставити: оверену фотокопију дипломе о стеченом образовању, доказ о испуњавању услова из члана 121 став 7 Закона о основама система образовања и васпитања (“Службени гласник РС”,
бр. 72/09, 52/11, 55/13 и 68/2015), да је кандидат стекао
високо образовање на језику на ком се остварује образовно-васпитни рад или је положио испит из тог језика по
програму одговарајуће високошколске установе (оригинал
или оверена фотокопија); оригинал или оверену фотокопију доказа 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 (уверење
одговарајуће високошколске установе или доказ о положеним испитима из педагогије и психологије у току студија
или доказ о положеном стручном испиту, односно испиту за лиценцу); уверење о држављанству (оригинал или
оверену копију - не старије од 6 месеци), извод из матичне књиге рођених, краћу биографију. Кандидат који буде
изабран дужан је да пре закључења уговора о раду достави уверење о психичкој и здравственој способности за
рад са децом и ученицима, не старије од 6 месеци. Право
учешћа на конкурсу има кандидат који није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дела утврђена у чл. 120
став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања и
васпитања, о чему ће школа прибавити доказе по службеној дужности од МУП-а, за изабраног кандидата. Проверу
психофизичких способности за рад са децом и ученицима
вршиће Национална служба за запошљавање применом
стандардизованих поступака, а пре доношења одлуке о
избору. На психофизичку проверу ће бити упућени само
кандидати који уђу у ужи избор. Неоверене фотокопије
наведених докумената неће бити разматране. Пријаве на
конкурс слати на горенаведену адресу.
СТРУЧНА ХЕМИЈСКА И ТЕКСТИЛНА ШКОЛА
15000 Шабац, Хајдук Вељкова 10
тел. 015/352-730

Наставник технологије фармацеутских
производа

са 80% радног времена, на одређено време до краја
школске 2015/2016. године

Наставник хемије

са 10% радног времена, на одређено време до краја
школске 2015/2016. године

Наставник сировина за фармацеутске
производе

са 10% радног времена, на одређено време до краја
школске 2015/2016. године
Национална служба за запошљавање • www.nsz.gov.rs
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Наставник из групе аутоматска контрола
процеса, рециклажа материјала,
познавање материјала, загађивање и
заштита ваздуха, наведених предмета
хемијско-технолошке групе

и здравствену способност за рад подноси се пре закључивања уговора о раду. Уверење да кандидат није осуђиван
прибавља установа. Неблаговремене и непотпуне пријаве
неће се разматрати. Пријаве са потпуном документацијом
доставити лично или поштом у затвореној коверти за назнаком “За конкурс”, на горенаведену адресу.

УСЛОВИ: одговарајуће високо образовање и испуњени други услови из чл. 8 и 120 Закона о основама система образовања и васпитања („Службени гласник РС“ бр. 72/09, 52/11
и 55/13) и Правилника о врсти и степену стручне спреме
наставника, стручних сарадника и помоћних наставника
у стручним школама („Службени гласник РС - Просветни
гласник РС” бр. 5/91, 8/11 и 9/13, 6/14, 8/15, 19/15); да кандидати имају 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; да
знају језик на коме се остварује образовно-васпитни рад;
да имају држављанство Републике Србије.

ГИМНАЗИЈА „ЈОСИФ ПАНЧИЋ“

на одређено време до повратка радника са боловања

ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс кандидати су обавезни да
доставе доказе о испуњености услова за заснивање радног односа у школи који су прописани Законом о основама система образовања и васпитања („Сл. гласник РС“ бр,
72/2009, 52/2011, 55/2013). Доказ из тачке 2 став 1 члан
120 ЗОСОВ доставља изабрани кандидат пре закључења
уговора о раду, а доказ из тачке 3 за изабраног кандидата прибавља школа. Проверу психофизичких способности
са рад са децом и ученицима вршиће Национална служба
за запошљавање применом стандардизованих поступака
а пре доношења одлуке о избору. На психофизичку проверу ће бити упућени само они кандидати који уђу у ужи
избор. Пријаву доставити поштом на горенаведену адресу,
са назнаком „За конкурс“ или лично сваког радног дана у
времену од 8,00 до 14,00 сати. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће бити разматране.
УЖИЦЕ
ПОНИШТЕЊЕ ОГЛАСА
УЖИЧКА ГИМАНЗИЈА

31000 Ужице, Трг Светог Саве 6
тел. 031/513-140

Оглас објављен 02.03.2016. године у публикацији
“Послови”, поништава се у целости.
ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА “АРИЉЕ”
31230 Ариље, Милоша Глишића 34
тел. 031/891-888

Контиста - књиговођа

на одређено време ради замене одсутног запосленог
преко 60 дана

УСЛОВИ: одговарајуће више образовање економске
струке. Кандидати треба да испуњавају услове предвиђене
чланом 120 Закона о основама система образовања и васпитања; 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 РС. Уз пријаву на конкурс доставити: оверену фотокопију дипломе о стеченом образовању; уверење о
држављанству (оригинал или оверена фотокопија); извод
из матичне књиге рођених (оригинал или оверена фотокопија). Уверење да кандидат поседује психичку, физичку
Бесплатна публикација о запошљавању

Бајина Башта, Вука Караџића 32
e-mail: gjosifpancic@open.telekom.rs

Наставник немачког језика

на одређено време до 12 месеци, могућност
заснивања радног односа на неодређено време

УСЛОВИ: дипломирани филолог за немачки језик, мастер
филолог за немачки језик. Конкурс је отворен до попуне
радног места. Кандидати могу своје радне биографије да
доставе мејлом или путем поште, на горенаведену адресу
послодавца. Лице за контакт: Радован Гавриловић.
ВАЉЕВО
ОШ “ВОЈВОДА МИШИЋ”

14207 Пецка, Краља Петра 50
тел. 014/455-109

Директор

на мандатни период од 4 године

УСЛОВИ: Кандидат за директора школе треба да испуњава
услове прописане чланом 8 став 2, чланом 59 став 5 и чланом 120 Закона о основама система образовања и васпитања (“Сл. гласник РС” бр. 72/09, 52/11, 55/13) и то да има:
одговарајуће високо образовање из члана 8 став 2 Закона
о осоновама система образовања и васпитања за наставника основне школе, педагога или психолога; дозволу за
рад; обуку и положен испит за директора школе (програм
обуке за директора и правилник о полагању испита за
директора није донет и изабрани кандидат биће у обавези
да у законском року положи испит за директора установе);
најмање пет година рада у установи на пословима образовања и васпитања, након стеченог одговарајућег образовања; да има психичку, физичку и здравствену способност
за рад са децом и ученицима; да 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
(стечено високо образовање на српском језику или положен испит из српског језика по програму одговарајуће
високошколске установе). Уз пријаву на конкурс кандидат је обавезан да достави: оверену фотокопију дипломе
о одговарајућем високом образовању; оверену фотокопију уверења о положеном стручном испиту тј. испиту за
лиценцу за наставника или стручног сарадника; потврду о
радном искуству на пословима образовања и васпитања
након стеченог одговарајућег образовања, најмање пет
година рада у установи на наведеним пословима (не старију од 6 месеци); уверење о држављанству Републике
Србије (не старије од 6 месеци); извод из матичне књиге
рођених, на прописаном обрасцу са холограмом (не старије од 6 месеци); доказ да није покренута истрага нити
подигнута оптужница код надлежног суда (не старије од 6
месеци); доказ да зна језик на коме се остварује образовно-васпитни рад (диплома издата на српском језику или
доказ о положеном испиту из српског језика по програму
одговарајуће високошколске установе, ако кандидат није
стекао високо образовање на српском језику, доказ не старији од 6 месеци); радну биографију и оквирни план рада
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за време мандата. Уколико се предају фотокопије исправа, исте морају биту оверене од стране надлежног органа, иначе се неће узимати у разматрање. Доказ о поседовању психичке, физичке и здравствене способности за
рад са децом и ученицима (лекарско уверење не старије
од 6 месеци) кандидат доставља пре закључења уговора о
раду. Уверења да кандидати нису осуђивани за кривична
дела утврђена у члану 120 став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања и васпитања, прибавља школа по
службеној дужности. Пријаву са доказима доставити у року
од 15 дана од дана објављивања, на горенавдену адресу,
са назнаком “Конкурс за директора школе”.
В РА Њ Е
ОСНОВНА ШКОЛА „МИЂЕНИ“
Бујановац, Село Муховац
тел. 063/8169-975

Директор

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 4 године, по пропису који је уређивао високо образовање до
10.09.2005. године, у складу са Законом о високом образовању (“Службени гласник РС“, број 76/05 и 100/07 - аутентично тумачење, 97/08 и 44/10); лица која испуњавају
услове за наставника, педагога и психолога, имају дозволу
за рад, обуку и положен испит за директора установе и најмање 5 година рада у установи на пословима образовања
и васпитања након стеченог одговарајућег образовања; да
испуњавају услове из члана 120 Закона о основама система образовања и васпитања; да имају положен испит за
директора школе (с обзиром да програм обуке за директора школе и Правилник о полагању испита за директора
школе нису донети, изабрани кандидат ће бити у обавези да у законском року положи испит за директора). Уз
пријаву кандидат подноси: биографске податке, односно
радну биографију; оверен препис дипломе о завршеном
одговарајућем образовању; оверен препис уверења о
положеном испиту; потврду о раду у области образовања
и васпитања након стеченог образовања и васпитања;
доказ о неосуђиваности; уверење о држављанству; лекарско уверење. Рок за пријављивање на конкурс је 15 дана
од дана објављивања у публикацији „Послови“. Пријаве
се достављају на адресу Основне школе „Миђени“, Село
Муховац бб, Пошта 17529, са назнаком: „Пријава на конкурс за директора“ или лично код секретара школе. Ближе информације о конкурсу могу се добити код секретара
школе или путем телефона: 063/8169-975. Непотпуне и
неблаговремене пријаве неће бити разматране. Напомена:
Настава у школи се изводи на албанском језику.

Први
утисак је
најважнији
будите
испред свих
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ОШ “ВУК КАРАЏИЋ”

17500 Врање, Пионирска 5

Наставник српског језика

са 88,88% радног времена, на одређено време
до повратка запослене са функције помоћника
директора

Наставник српског језика

са 83,83% радног времена, на одређено време до
повратка запослене са породиљског одсуства и
одсуства ради неге детета

Наставник енглеског језика

са 60% радног времена, на одређено време до
повратка запослене са породиљског одсуства и
одсуства ради неге детета

Наставник физичког васпитања

са 40% радног времена, на одређено време до
повратка запослене са породиљског одсуства и
одсуства ради неге детета

Наставник физичког васпитања

са 50% радног времена, на одређено време до
повратка запослене са породиљског одсуства и
одсуства ради неге детета

Наставник физичког васпитања

на одређено време, до истека мандата директору
школе

УСЛОВИ: На основу члана 120 до 122 Закона о основама
система образовања и васпитања (“Сл. гласник РС”, бр.
72/09, 52/2011 и 552013), кандидат треба да има образовање стечено на студијама другог степена (мастер академске студије, специјалистичке академске студије или специјалистичке струковне студије), по пропису који уређује
високо образовање до 10. септембра 2005. године; да има
психичку, физичку и здртавствену способност за рад са
децом и ученицима; да није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дела утврђена у члану 120 став 1 тачка
3 ЗОСОВ; држављанство Репблике Србије. Уз пријаву на
конкурс кандидат треба да приложи: диплому о стеченом
образовању; извод из матичне књиге рођених; уверење о
држављанству; доказ да има образовање из психолошких,
педагошких и методичких дисциплина стечено на високошколској установи у току студија или након дипломирања од најмање 30 бодова и 6 бодова праксе у установи
у складу са Европским системом преноса бодова. Тражене доказе кандидати достављају у оргиналу или овереној
фотокопији. Доказ о здравственој способности за рад са
децом и учницима (лекарско уверење) подноси изабрани
кандидат пре закључења уговора о раду. У поступку одлучивања директор врши ужи избор кандидата које упућује
на претходну проверу психофизичких способности за рад
са ученицима, коју врши надлежна служба за запошљавање, применом стандардизованих поступака. Уверење да
кандидати нису осуђивани прибавља школа по службеној
дужности. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се
разматрати. Рок за подношење пријаве је 8 дана од дана
објављивања огласа. Пријаве са доказима о испуњеноси
услова слати на адресу школе.

Национална служба
за запошљавање
Национална служба за запошљавање • www.nsz.gov.rs
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ОСНОВНА ШКОЛА
“СВЕТИ САВА”

Владичин Хан, Ђуре Јакшића бб

Наставник енглеског језика

на одређено време у подручном одељењу у Полому,
са 20% радног времена, на одређено време до
повратка запослене са породиљског одсуства
и одсуства са рада ради неге детета, односно
до 09.08.2016. године у подручном одељењу у
Прекодолцу, са 40% радног времена и у централној
школи 20% радног времена на одређено време
до повратка запослене са породиљског одсуства
и одсуства са рада ради неге детета, односно до
16.02.2017. године

Наставник енглеског језика
2 извршиоца

УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава услове за пријем у
радни однос у установи за образовање и васпитање (члан
120 Закона о основама система образовања и васпитања,
“Сл. гласник РС“, бр 72/09, 52/11 и 55/13) и то следећих:
одговарајуће образовање из члана 8 став 2 Закона о основама система образовања и васпитања “Сл. гласник РС“,
бр 72/09, 52/11 и 55/13, и Правилника о степену и врсти
образовања наставника и стручних сарадника у основној
школи (Просветни преглед) и Правилника о врсти стручне
спреме наставника и стручних сарадника у основној школи („Сл. гл. РС“, бр. 5/91 и др. и 7/08) и измене и допуне,
(подноси кандидат уз пријаву на конкурс); да има психичку и физичку здравствену способност за рад са ученицима (кандидат подноси приликом пријема у радни однос а
пре закључења уговора о раду); да кандидат није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дела утврђена
у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања и васпитања - доказ о испуњености овог услова
прибавља школа; да има држављанство РС (кандидат подноси уз пријаву на конкурс у оригиналу не старије од 6
месеци): одговарајуће образовање из члана 8 став 2 и 4
Закона о основама система образовања и васпитања “Сл.
гласник РС“, бр 72/09, 52/11 и 55/13, и да кандидат зна
језик на коме се остварује образовно-васпитни рад. Уз
пријаву кандидат треба да достави: диплому о стеченом
одговарајућем високом образовању из члана 8 Закона о
основама система образовања и васпитања, оверени препис дипломе, или оверену фотокопију дипломе о стеченом образовању; доказ о држављанству Републике Србије
(уверење о држављанству) оригинал не старије од 6 месеци; биографију; извод из матичне књиге рођених или оверена фотокопија извода не старија од 6 месеци; диплома
о стеченом одговарајућем високом образовању или доказ
по важећим законским прописима о знању језика на коме
се остварује образовно васпитни рад. Потпуном пријавом
сматра се пријава која садржи биографију и у прилогу све
доказе о испуњености услова за избор чије се прилагање
захтева конкурсом. Рок за подношење пријава је 8 дана од
дана објављивања огласа у публикацији “Послови”. Неблаговремене и непотпуне пријаве се неће разматрати. Благовременом пријавом на конкурс се сматра пријава која је
непосредно предата школи пре истека рока утврђеног у
конкурсу или је пре истека тог рока предата пошти у облику препоручене пошиљке. Пријаву са потребном документацијом слати на адресу школе, са назнаком “За Конкурс”.
Контакт особа секретар школе, телефон 017/474-733.

www.nsz.gov.rs

Бесплатна публикација о запошљавању

ВРШАЦ
ПОНИШТЕЊЕ ОГЛАСА
ТЕХНИЧКА ШКОЛА
“САВА МУНЋАН”

26340 Бела Црква, Јована Цвијића 7
тел. 013/851-178

Оглас објављен 09.03.2016. године у публикацији
“Послови” поништава се у целости.
ЗРЕЊАНИН
ОСНОВНА ШКОЛА
“ДР БОШКО ВРЕБАЛОВ”

23270 Меленци, Српских владара 63

Наставник физичког васпитања

са 40% радног времена, на одређено време
ради замене одсутног запосленог, до окончања
привремене спречености за рад

УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава услове утврђене чл.
8, 120, 121 и 122 Закона о основама система образовања
и васпитања и чланом 3 Правилника о степену и врсти
образовања наставника и стручних сарадника у основној
школи (“Службени гласник РС - Просветни гласник”, бр.
11/2012 и 15/2013). На основу одредби Правилника о степену и врсти образовања наставника и стручних сарадника
у основној школи наставу и друге облике образовно-васпитног рада из физичког васпитања може да изводи: професор физичког васпитања, професор физичке културе,
дипломирани педагог физичке културе, професор физичког васпитања - дипломирани тренер са назнаком спортске гране, професор физичког васпитања - дипломирани
организатор спортске рекреације, професор физичког
васпитања - дипломирани кинезитерапеут, дипломирани
професор физичког васпитања и спорта, мастер професор
физичког васпитања и спорта, мастер професор физичког
васпитања и кинезитерапије, професор физичког васпитања и спорта, мастер физичког васпитања и спорта.

Васпитач

у васпитној групи са децом узраста од три године до
поласка у школу, на одређено време ради замене
одсутног запосленог, до окончања привремене
спречености за рад

УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава услове утврђене чл.
8, 120, 121 и 122 Закона о основама система образовања
и васпитања и чланом 39 став 1 тачка 2 Закона о предшколском образовању и васпитању (“Службени гласник РС”,
бр. 18/2010). На основу Закона о предшколском образовању и васпитању послове васпитача у васпитној групи
са децом узраста од три године до поласка у школу може
да обавља лице које има одговарајуће више образовање,
односно одговарајуће високо образовање на студијама
првог степена (основне струковне студије или основне
академске студије) у трајању од три године или на студијама другог степена (дипломске академске студије - мастер,
специјалистичке академске студије или специјалистичке
струковне студије) - васпитач, у складу са законом.
ОСТАЛО: Кандидат треба да има: одговарајуће 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 образо23.03.2016. | Број 666 |
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вање до 10. септембра 2005. године; психичку, физичку и
здравствену способност за рад са децом и ученицима; да
није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дела
утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања и васпитања; држављанство Републике
Србије; 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 ово образовање); да зна језик на коме се остварује образовно-васпитни рад. Кандидат треба да приложи:
пријаву на конкурс; оверену копију дипломе о стеченом
одговарајућем образовању; уверење о држављанству;
доказ о стеченом образовању из психолошких, педагошких и методичких дисциплина у току студија или након
дипломирања од најмање 30 бодова и шест бодова праксе
у установи, у складу са Европским системом преноса бодова (доказом се сматра одговарајуће уверење издато од
високошколске установе или додатак дипломи или одговарајућа исправа о накнадно стеченом овом образовању на
високошколској установи, односно уверење о положеном
стручном испиту, односно доказ о положеном испиту за
лиценцу или уверење високошколске установе да наставник има положен испит из педагогије и психологије). Уколико кандидат није стекао образовање на српском језику, у обавези је да достави доказ да је положио испит из
српског језика по програму одговарајуће високошколске
установе. Фотокопије свих докумената морају бити уредно оверене. У поступку одлучивања о избору наставника,
васпитача и стручног сарадника директор врши ужи избор
кандидата које упућује на претходну психолошку процену
способности за рад са децом и ученицима, у року од осам
дана од дана истека рока за подношење пријава. Психолошку процену способности за рад са децом и ученицима
врши надлежна служба за послове запошљавања применом стандардизованих поступака. Директор доноси одлуку
о избору у року од осам дана од дана добијања резултата
психолошке процене способности за рад са децом и ученицима. Доказ да кандидат има психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и ученицима подноси
се пре закључења уговора о раду. Доказ о неосуђиваности
прибавља установа. Рок за подношење пријава са доказима о испуњавању услова је 8 дана од дана објављивања
огласа у публикацији “Послови”. Непотпуне и неблаговремене пријаве се неће разматрати. Конкурсна документација се не враћа. Пријаве се достављају на горенаведену
адресу, са назнаком: “За конкурс”.
ОСНОВНА ШКОЛА
„ЖАРКО ЗРЕЊАНИН”

23252 Бока, Маршала Тита 33

Директор

на период од 4 године

УСЛОВИ: да кандидат има одговарајуће високо образовање
на студијама другог степена (мастер академске студије,
специјалистичке академске студије или специјалистичке
струковне студије), по пропису који уређује високо образовање почев од 10. септембра 2005. године или на основним студијама у трајању од најмање 4 године, по пропису
који је уређивао високо образовање до 10.09.2005. године,
да испуњава услове за рад као наставник у Основној школи “Жарко Зрењанин” у Боки односно услове за рад као
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педагог или психолог школе, да поседује 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, поседовање
држављанства РС, знање језика на ком се остварује образовно-васпитни рад, најмање 5 година рада у установи на
пословима образовања и васпитања, након стеченог одговарајућег образовања. Уз пријаву доставити: биографске
податке, односно радну биографију; оверену фотокопију
дипломе о одговарајућем високом образовању; оверену
фотокопију лиценце (дозволе за рад) за наставника или
стручног сарадника, односно оверену фотокопију уверења
о положеном стручном испиту; потврду о раду у области
образовања; оригинал или оверену фотокопију уверења о
држављанству - не старије од 6 месеци; оригинал или оверену фотокопију извода из матичне књиге рођених; остала
документа која могу послужити приликом доношења одлуке о избору. Доказ о испуњености услова из чл. 120 став
1 тачка 3 Закона о основама система образовања и васпитања (“Сл. гласник РС”, бр. 72/09, 52/2011 и 55/2013) - прибавља школа. 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 наведени документ неће се сматрати непотпуном, а изабрани кандидат биће у обавези да у законском
року, по доношењу подзаконског акта, положи испит за
директора. Рок за подношење пријава је 15 дана од дана
објављивања. Пријаве доставити на горенаведену адресу
или лично у секретаријат школе, са назнаком “Конкурс за
директора”. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се
узети у разматрање.
ЕЛЕКТРОТЕХНИЧКА И ГРАЂЕВИНСКА ШКОЛА
„НИКОЛА ТЕСЛА”
23000 Зрењанин, Народног Фронта 1

Спремачица

на одређено време ради замене одсутног запосленог
преко 60 дана

УСЛОВИ: завршена осмогодишња школа (оверену фотокопију сведочанства о завршеном основном образовању
и васпитању, кандидат подноси уз пријаву на конкурс);
да је држављанин Републике Србије (оригинал уверење
о држављанству које није старије од 6 месеци кандидат
подноси уз пријаву на конкурс); да има психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и ученицима (лекарско уверење) подноси изабрани кандидат пре
закључења уговора о раду; да кандидат није осуђиван
правоснажном пресудом за кривична дела утврђена у чл.
120 став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања
и васпитања - уверење прибавља школа по службеној
дужности. Напомена: с обзиром да школа прибавља доказ
о неосуђиваности у складу са Законом о основама система образовања и васпитања, потребно је да кандидати у
пријави наведу и следеће податке: ЈМБГ, име и презиме
оца, име, презиме и девојачко презиме мајке или да доставе извод из матичне књиге рођених. Рок за подношење
пријаве са важећим, односно уредно овереним фотокопијама потребних докумената је 8 дана, од дана објављивања огласаа у публикацији „Послови“. Неблаговремене,
непотпуне и неуредне пријаве се неће разматрати. Пријаве са потребном документацијом слати поштом или предати лично на адресу школе.
Национална служба за запошљавање • www.nsz.gov.rs

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

ПРИЈАВА ЗА ЗАПОСЛЕЊЕ
Шта је пријава за запослење и како је саставити?
Пријава за запослење је сажет приказ вашег знања,
радног искуства и интересовања. Сврха пријаве је да привуче пажњу послодавца и да вас он позове на разговор.
Добро написана пријава вам помаже да оставите добар
утисак на послодавца и повећава могућност да дође до
разговора о запошљавању. Зато је припремите пажљиво.
Пријава за запослење одражава ваш професионални
приступ, вашу мотивисаност, предузимљивост и иницијативу.
Не постоји универзална пријава, погодна за сваки
оглас. За свако радно место на које конкуришете морате
написати нову пријаву, узимајући у обзир специфичности послодавца и фирме.

Пре израде пријаве
1. Припремите информације о свом радном искуству
Преглед (списак) организација у којима сте радили:
• у радном односу на одређено и неодређено време
• хонорарно, по уговору
• приправништво
• школска пракса
• волонтерски рад
• друштвено користан рад
О образовању и оспособљавању:
• преглед школа које сте похађали и кад
• преглед курсева, семинара, секција, клубова,
• радионица које сте посећивали
• додатна знања (нпр. знање страних језика,
• оспособљеност за коришћење рачунарских
• програма и сл.)
• објављени чланци
• награде
• чланство у организацијама, удружењима
2. Истражите тржиштe рада: жељене послодавце,
понуде, огласе послодаваца и сл.
3. Форму и садржај пријаве прилагодите послодавцу којем се обраћате (покушајте да сазнате који је уобичајени стил обраћања у тој компанији), односно радном
месту за које конкуришете (неће бити иста форма и садржај ако конкуришете за место директора, пројектанта
или курира). На наредним странама погледајте изразе за
описе активности, који вам могу помоћи при описивању
радних искустава и знања.
Уколико лично или телефоном разговарате са послодавцем, пријаву за запослење увек имајте пред собом.
Таква пријава за запослење треба да садржи:

Бесплатна публикација о запошљавању

- Личне податке: име и презиме, адреса, број телефона,
и-мејл адреса.
- Профил: посебно обратите пажњу на специфичне захтеве посла - захтеве у виду специфичних особина које
поседујете, а које би биле пожељне на послу који желите (одговорност, марљивост, систематичност, поузданост и сл.). Наведите и особине које нису назначене у
огласу, а које ви процените да су за посао важне.
- Радно искуство: наведите радно искуство које је од значаја за посао за који се пријављујете, без обзира да ли
је покривено радним стажом или не.
- Образовање: обрнутим редоследом, без навођења основне школе.
- Додатна знања и вештине: познавање рада на рачунару
(Wоrd, Еxcel, Power Point и сл.), страни језици (који језик
и који ниво), возачка дозвола (навести категорију/е).
- Интересовања
- Чланство у удружењима
Уколико своју пријаву шаљете послодавцу поштом или
електронским путем, важно је да пријава садржи све
информације од значаја за послодавца, које могу утицати на његову одлуку да баш вас изабере.

Упутства за писање пријаве
- Пријава је пословни документ, а не обично писмо.
- Усмерена је на будућност, а не на прошлост.
- Садржи оно што волите и знате да радите.
- Представља ваше предности у односу на захтеве посла.
За сваки документ који шаљете послодавцу треба
водити рачуна о стилу писања: користити формат хартије А4; писати читким рукописом или компјутерским
фонтом Times New Roman, Arial, величина слова 10-14;
одвајати пасусе, тезе, нагласити наслове, у циљу прегледности; дужина - једна до две стране; користити 1.
лице једнине у писању, осим у CV-у, када се користи 3.
лице једнине.
Пре него што пошаљете пријаву за запослење проверите: граматичке/правописне/ штампарске грешке; да
ли је визуелно прегледна; да ли је лака за читање (кратке, јасне реченице, без сувишних детаља); да ли презентује позитиван став (говорите о својој заинтересованости
за посао, позитивном ставу према раду код тог послодавца, себи као позитивној особи); да ли је интересантна
(мотивишите послодавца на даље читање); да ли је оригинална (да бисте се издвојили од конкуренције и скренули пажњу на себе).
Пошаљите оригинал пријаве, а копију задржите за
себе. Пошаљите документа у белој коверти, А4 формата,
уколико шаљете путем поште. Уколико шаљете електронским путем, назначите назив поруке (тема мејла Subject) и да сте приложили CV у прилогу (Attachment).
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АКТУЕЛНО У Нишу одржан Сајам професионалне оријентације

ПРВИ КОРАК У КАРИЈЕРИ

„Наши студенти након завршетка факултета не траже посао, посао тражи
њих, па је и то један од разлога због којих је наш факултет све популарнији“,
каже Бобан Веселић, продекан Електронског факултета у Нишу

У

организацији нишке филијале НСЗ, 9. марта, на Електронском факултету у Нишу одржан је Сајам професионалне оријентације намењен ученицима завршних
разреда средњих школа, на коме је учествовала 21
високообразовна установа са територије Ниша. Сајам је свечано отворио проф. Драган Јанковић, декан Електронског
факултета.
„Избор који правите одабиром факултета ће на неки начин одредити ваш даљи живот. Имамо велику одговорност,
како према вашим родитељима који се труде да вам омогуће
да студирате, тако и према вама - да вам пружимо најбоље
могуће образовање. Такође, осећам одговорност и према
компанијама у којима ћете се након факултета запослити,
као и према граду у коме ћете живети“, казао је овом приликом Јанковић.
„Национална служба за запошљавање већ има дугу традицију у организовању сајмова професионалне оријентације
и настојимо да олакшамо избор нашим средњошколцима.
Каријера не почиње када се школовање заврши, каријера
почиње већ при одабиру школе, односно факултета“, изјавио
је Бобан Матић, директор Националне службе за запошљавање у Нишу.
Будући студенти су били у прилици да се информишу
о програмима студирања и свим другим могућностима које
нуде високообразовне установе.

У сарадњи са Општином Земун

ПРОМОЦИЈА ЈАВНИХ
ПОЗИВА НСЗ
Знатно поједностављена процедура и
омогућени повољнији и атрактивнији
услови за доделу субвенција за ново
запошљавање такозваних „ризичних“
категорија

У сарадњи са Општином Земун Национална служба за
запошљавање представила је послодавцима и незапосленима актуелне јавне позиве и конкурсе. У односу на претходну
годину знатно је поједностављена процедура и омогућени
повољнији и атрактивнији услови за доделу субвенција за
ново запошљавање такозваних „ризичних“ категорија: особа млађих од 30 година, технолошких вишкова који примају
новчану накнаду преко НСЗ или центара за социјални рад и
припадника ромске националности.
Јавном сектору и удружењима намењени су јавни позиви за организовање јавних радова, а о условима учешћа
и начину пријављивања говорила је Весна Живковић Костић. Ружица Павловић је представила јавне позиве за програме додатног образовања и обука, којима се омогућава
незапосленима да стекну квалификације захваљујући којима ће бити конкурентнији на тржишту рада, односно, ако
су у питању млади без радног искуства, да обаве неопходну
стручну (приправничку) праксу и стекну услове за полагање
стручног испита. Ови конкурси намењени су послодавцима
из приватног и државног сектора.
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„Наши студенти након завршетка факултета не траже
посао, посао тражи њих, па је и то један од разлога због којих
је наш факултет све популарнији“, казао је Бобан Веселић,
продекан Електронског факултета у Нишу.
Манифестацију је посетило око 1.000 ученика завршних
разреда средњих школа.
„Мораћу ускоро да се одлучим, али за сада сам највише
заинтересована за машински факултет. Мислим да је та област интересантна, а и добро ми иду физика, математика и
слични предмети“, казала је Јелена, матуранткиња Гимназије „Бора Станковић“.
Владан Крстић

У Поморавском округу прошле године преко
Националне службе за запошљавање посао је
добило скоро 6.000 људи

ТРГОВЦИ НАЈБРЖЕ
ДО ПОСЛА

Упркос великом броју незапослених, послодавци тврде
да је тешко пронаћи доброг радника. Агенција и кол-центар
из Јагодине, који ради са клијентима у Швајцарској, тренутно
запошљава 25 радника. Баве се продајом здравственог осигурања, телекомуникационих услуга, пласирањем кредита.
Знање немачког језика, комуникативност и одговорност важнији су од струке, тако да овде раде правници, учитељи,
трговци.
Многи одустану још у току обуке. Александар Јовановић, из агенције МКЗ, каже да би сада могао да запосли још
двадесет људи, али да је тешко пронаћи одговорне и савесне
раднике.
Кад плаћеног посла у струци нема, многи су спремни
на обуку после које се отисну у предузетничке воде. Драган
Тодоровић, дипломирани политиколог и новинар из Деспотовца, намерава да се бави прерадом дрвета и дрвне грађе,
јер каже да од новинарства не може да се живи.
И док једни активно траже посао, други понуђене послове одбијају. Углавном су то радна места где се захтева изузетан физички напор, где није прецизирано радно време и
прековремени рад.
Током прошле године посредством НСЗ запослено је
укупно шест хиљада људи, али само 30 одсто од овог броја
на неодређено време. Највеће интересовање било је за самозапошљавање, стручну праксу и субвенције за нова радна
места, а регистровано је 127 нових предузетника.
Национална служба за запошљавање • www.nsz.gov.rs

АКТУЕЛНО Сајам предузетништва у Крагујевцу

КЉУЧ ЈЕ У ИДЕЈИ И ХРАБРОСТИ

Циљ оваквих сајмова је да охрабре људе да се баве предузетништвом и укаже им да за
бављење бизнисом није потребан огроман новац, како се често мисли

У

оквиру пројекта „Шанса за нови почетак“ у Крагујевцу је одржан Сајам предузетништва, који је окупио
локалне и националне партнере, али и Крагујевчане
који се налазе на евиденцији Националне службе за
запошљавање и оне који у себи препознају предузетнички
дух.
Пројекат су покренули Српска асоцијација менаџера
и DNA Communications, уз финансијску подршку Америчке
асоцијације за међународни развој USAID Србија. Партнери на пројекту су Град Крагујевац, Регионална привредна
комора Крагујевац, Национална служба за запошљавање,
Регионална агенција за економски развој Шумадије и Поморавља, Развојни бизнис центар, Универзитет у Крагујевцу,
НВО „Енека“.
Сајам предузетништва свечано је отворио Зоран Мартиновић, директор Националне службе за запошљавање.
„Национална служба за запошљавање ове као и претходних година реализује програм самозапошљавања, који
је намењен незапосленим лицима која желе да отпочну
сопствени посао, и то једнократном исплатом субвенције у
износу од 180.000 динара, односно 200.000, ако је реч о незапосленој особи са инвалидитетом“, истакао је Мартиновић.
„До сада су у оквиру пројекта одржана три сајма предузетништва - у Нишу, Крушевцу и Суботици, где смо забележили велико интересовање грађана. Циљ оваквих сајмова је
да охрабре људе да се баве предузетништвом и укаже им да
за бављење бизнисом није потребан огроман новац, како се
често мисли, већ је кључ у идеји и храбрости. Надам се да ће
и грађане Крагујевца инспирисати нека од представљених
предузетничких иницијатива и да ће овај регион постати важан привредни центар Србије“, казала је на отварању сајма
извршна директорка САМ-а Јелена Булатовић.
Сајам је био прилика да се незапослена лица, али и лица
која су запослена у предузећима која се налазе у процесу

реструктурирања, упознају са близу 200 предузетничких
иницијатива из области трговине, производње, пољопривреде и услуга. Представљене предузетничке идеје осмишљене
су на основу вишемесечног истраживања и у складу су са
специфичностима и потребама сваког региона у Србији.
У оквиру манифестације одржана су и предавања о предузетништву и представљене мере подршке у пословању.
Прво предавање, на тему „Пет питања која треба поставити
пре покретања бизниса“, одржао је Владимир Милетић,
консултант Опортјунити банке. Програм мера подршке града Крагујевца пословном сектору у 2016. години представио
је Зоран Костадиновић, начелник Одељења за привреду
града Крагујевца. Његово излагање обухватило је и представљање услуга и мера које пружа Национална служба за
запошљавање лицима која желе да отпочну сопствени посао. Представници Регионалне агенције за развој Шумадије
и Поморавља и Регионалне привредне коморе Крагујевац
присутне су упознали са искуствима и програмима развоја
предузетништва.
Јелена Зорнић

У Косовској Митровици завршена обука за вођење пословних књига

КОРАК КА РЕАЛИЗАЦИЈИ ИДЕЈЕ

У Филијали Косовска Митровица НСЗ свечано су уручени сертификати полазницима обуке за вођење пословних
књига. Обука је организована на основу исказаних интересовања незапослених да кроз одређене едукације стекну нова
знања која им могу помоћи да лакше дођу до посла. Узете

Бесплатна публикација о запошљавању

су у обзир и информације добијене анализом локалног тржишта - о потреби за услугом вођења пословних књига.
У обуку која је трајала нешто више од месец дана и обухватила теоријску наставу и часове практичног рада, било је
укључено седам лица из категорије дугорочно незапослених, а извођач је била „Академија“ из Чачка. Представници
филијале честитали су полазницима и изразили уверење да
ће им стечена знања, која могу одмах применити у пракси,
помоћи да буду конкурентнији на тржишту рада и лакше
дођу до посла. Професионално прихватање обавеза и активно учешће у практичном раду биће им од помоћи када се
запосле или уколико одлуче да покрену сопствени посао.
У том смеру, представљени су јавни позиви НСЗ за реализацију програма и мера активне политике запошљавања за 2016. годину, а највеће интересовање исказано је за
програм самозапошљавања. За све детаљније информације
заинтересовани се могу обратити својим саветницима за запољшавање и Пословном центру.
На подручју Филијале Косовска Митровица у 2015. години реализоване су три обуке за тржиште рада, у које је
укључено 15 лица са евиденције незапослених.
Наташа Миленковић
23.03.2016. | Број 666 |
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МИ И ЕВРОПА Алексинац једна од 16 локалних самоуправа које су спровеле програм ЕУ
и швајцарске владе

ПОПИСИВАЧИ НАПУНИЛИ ОПШТИНСКИ БУЏЕТ
Нових 1.500 пореских пријава донела четири пописивача ангажована на шест месеци преко
Националне службе за запошљавање. У девет општина источне Србије приход од пореза на
имовину бар удвостручен

В

ише од 1.500 нових пореских пријава, једноставнији
приступ информацијама и унапређен рад локалне
пореске администрације, новина је са којом се у Алексинцу ушло у ову годину. Нове пореске пријаве са терена донела су четири пописивача, ангажована на шест месеци преко Националне службе за запошљавање. Алексинац
је једна од шеснаест локалних самоуправа које су спровеле
програм Европске уније и швајцарске владе за унапређење
пореске администрације.
Програм „Европски прогрес“ резултирао је прецизнијом
евиденцијом објеката на територији општине, а очекује се и
знатно већи буџетски прилив. Према речима Ивана Обрадовића, шефа локалне пореске администрације, коришћена
је база податка из 90-тих година: „У међувремену су саграђени нови објекти, неки су порушени, тако да је добар ефекат
пописивача“.
То ће се, како је рекао Чедомир Ракић, заменик председника општине Алексинац, одразити и на овогодишњи
општински буџет, а новац од пореза на имовину биће, кажу,
употребљен за радове на инфраструктури, школама, спортским теренима, укупно око 6 милиона динара.
„Наш пројекат је био ту да помогне да се створи бољи
амбијент за пословање на локалу. Видели смо да је један од
проблема, на који се привредници посебно жале, то што када
нема довољно новца локалне самоуправе једноставно дигну
неке таксе - сећате се чувене ‘фирмарине’. Такође, порез на
имовину који се редовно убирао од правних лица, није се редовно убирао од физичких лица. Наравно, физичка лица су
бирачи и ако ви њима убирете порез, каже логика власти и
политичара, онда неће поново да вас изаберу. Зато смо одлучили да помогнемо локалној самоуправи да боље ради, како
би се остварио већи прилив сопствених прихода од пореза на
имовину и да не мора сваки час, како привредници кажу, да
завлачи руку у џеп привреди“, каже Александер Грунауер,
шеф пројекта „Локални економски развој у источној Србији“
у Немачкој организацији за међународну сарадњу - ГИЗ.

У протекле две године ГИЗ је у сарадњи са Швајцарском
канцеларијом за развој и сарадњу СДЦ радио на томе да се
у девет општина у источној Србији повећа обухват пореза на
имовину. Пописивачи су имали задатак да попишу све некретнине које општине имају и тако ажурирају њихове базе
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- неке од општина нису ажурирале базе некретнина и по 15
година.
У разговору за „Време“, Грунауер је представио резултате који су постигнути пројектом „Локални економски развој
у источној Србији“:
„Од 2007. године порез на имовину је локални приход
и Републику у суштини не занима. У пракси, око 70 одсто
људи добије уплатницу, 30 одсто не добије, а од оних 70 одсто велики број уопште не плати порез. Срећна или несрећна
околност је да већ неко време имамо финансијску кризу, држава мора да се задужује, ту су и Светска банка и ММФ који
позајмљују Србији паре, али и постављају неке услове, па
Србија мора да штеди. Један од начина штедње је да локалне
самоуправе добијају мање републичких трансфера, па онда
оне морају да се запитају да ли имају нешто у својој надлежности што могу да искористе да би имале солидне финансије.
Платили смо отприлике 40 пописивача који су ишли
на терен, у девет општина, у току шест месеци. Имали смо
и обуке за локалне пореске администрације, како бисмо их
информисали о њиховим обавезама, надлежностима, могућностима и слично. Подршку смо пружали током 2013. и
2014. године, па смо почетком 2015. измерили колико је свака општина напредовала, према тих пет критеријума које
смо поставили. Првих пет најуспешнијих општина поделило је награду од милион швајцарских франака. Најбоља је
била општина Бољевац, којој су припале 333 хиљаде евра,
Неготин је добио 250.000, 125.000 је отишло у Сокобању, и по
62.500 су добили Велико Градиште и Зајечар. У свих девет
општина је приход од пореза на имовину бар удвостручен, а
негде и три пута већи. Видите колики је ту потенцијал био!
Сокобања је у 2013. години имала нешто више од 300 нових
пореских пријава, а у 2014. их је било више од 3.000. То су
значајни помаци и велика средства за локалне самоуправе, која могу да иду и до 10 одсто од сопствених прихода“,
објашњава Грунауер.
Према претходном договору, новац је инвестиран у развојне пројекте у општинама. Конкретно, у Бољевцу ће три
села бити прикључена на водовод, а у једној школи ће се
увести или обновити грејање.
Национална служба за запошљавање • www.nsz.gov.rs

МОЈ ПУТ Како је Љубиша Дрињаковић са Гердом Боргманом отворио млекару у
шумадијском селу

ЧАРИ ВОЋА ИЗ ТАКОВА

„У једном тренутку одлучио сам да скупим све то знање на једно место и да у мом родном
селу отворим млекару са најбољим воћним јогуртом на свету. У томе су ми помогли моји
немачки пријатељи“, објашњава Љубиша, који је у Хановеру завршио машински факултет

М

лади Немац Торбен Боргман
(29) провео је месец дана у шумадијском селу Такову, где
је његов отац Герд са пријатељем Љубишом Дрињаковићем отворио млекару „Бодри“, и толико се одушевио Србијом да не само да планира
поново да дође овде, него и да се додатно
укључи у пословање и развој ове мале,
али успешне фирме.
Током друге посете Србији после
десет година, Торбен је у Привредној
комори Србије присуствовао додели награде „Менаџер године за инвестицију
и иновативност у производњи млечних
производа“ за 2014. годину, коју је директор млекаре Љубиша Дрињаковић
добио од Клуба привредних новинара.
„Млеко узимамо из оближњих
села, а у нашим јогуртима нема никаквих додатака, већ само млеко, воће
и шећер“, прича Торбен о компанији

„Завршио сам два факултета, индустријски инжењеринг у Емдену
и мастер у Хамбургу. Ако отац и Љубиша буду желели више да ме
ангажују, ја сам спреман“, искрен је Торбен
Воћни јогурти од кајсије пију
се и у авионима „Ер Србије“

Како је све почело?
Стекавши знање и дугогодишње
искуство у техологији прераде млека, радећи у млекарама у Немачкој и
широм света, Љубиша Дрињаковић,
дипл. инжењер млекарства из Такова, са својим дугогодишњим пријатељем и колегом Гердом Боргманом,
одлучио је да покрене производњу
јогурта у свом родном селу. Млекара „Бодри“ је основана 2005. године,
а име је добила по почетним словима презимена оснивача: БО(ргман) и
ДРИ(њаковић).
Бесплатна публикација о запошљавању

чији се воћни јогурти од кајсије пију и у
авионима „Ер Србије“.
Торбен ми је показао неке од производа ове фирме: Чари воћа (малина,
јагода, кајсија и вишња), Јогурт на
грчки начин - са белим луком, луком
и першуном, ProCultura и Таковски јогурт, направљен поводом 200 година
од Другог српског устанка.
Са технологијом и пословањем
упознаје ме директор Љубиша, који
је свој радни век провео пројектујући
млекаре по свету, од Ирске и Немачке
до Русије и Новог Зеланда. Максимални капацитет млекаре „Бодри“ је 5.000
кг воћног јогурта у смени од осам сати.
„У једном тренутку одлучио сам да
скупим све то знање на једно место и
да у мом родном селу отворим млекару
са најбољим воћним јогуртом на свету“,
објашњава Љубиша, који је у Хановеру
завршио машински факултет.
Торбен има три сестре и каже да
су и оне заинтересоване за бизнис у Србији. Пробао је све јогурте, упоредио их
са немачким и увидео огромну разлику, посебно имајући у виду да „Бодријеви“ производи немају адитиве, стабилизаторе и заслађиваче.
„Завршио сам два факултета, индустријски инжењеринг у Емдену и

мастер у Хамбургу. Још од 2005. године, када је млекара основана, отац
ми је причао о томе како се развија у
Србији, а мени је било занимљиво да
у погледу технологије и инжењерског
развоја компаније дам свој допринос.
Ако отац и Љубиша буду желели више
да ме ангажују, ја сам спреман“, искрен
је Торбен.

Љубиша је свој радни век
провео пројектујући млекаре
по свету, од Ирске и Немачке
до Русије и Новог Зеланда
Највећи део времена у Такову уложио је у анализу пословања, разговоре са људима из области млекарства
и идеје о новим јогуртима. Обишао је
Горњи Милановац, Тополу, Велику Плану и Београд, а у најлепшем сећању
остали су му љубазни људи и укусна
храна.
„Свака особа коју сам срео била је
насмејана и пријатна, а храна је невероватно добра и потпуно различита од
оне у Европи. Вероватно је то због тога
што су намирнице свеже и што се све
узгаја на селу. Људи се овде озбиљно
баве пољопривредом. Мештани Такова
сваки час нуде нешто да пробам, било
да је реч о храни или пићу, пробао сам
више врста ракија“, прича Торбен.
Н.Благојевић, www.pricesadusom.com
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ГОРЕ - ДОЛЕ Нови Зеланд усвојио закон којим се забрањују уговори о раду без дефинисаног
броја радних сати

УКИНУТО СЕДЕЊЕ ПОРЕД ТЕЛЕФОНА

Закон о стандардима запошљавања укида склапање уговора о раду према којима запослени треба да
буду на располагању за посао 24 сата седам дана недељно

Н

ови Зеланд је усвојио закон којим се забрањују уговори о раду без дефинисаног броја радних сати, који су
критиковани као експлоататорски, такозвани „zerohour“ уговори. Ово је један од првих законских аката
у развијеном свету којим се укида коришћење ових уговора.
Посланику опозиционе Радничке странке Ијану Лису-Галовеју придружили су се политички противници,
подржавши Закон о стандардима запошљавања који укида
склапање уговора о раду према којима запослени треба да
буду на располагању за посао 24 сата седам дана недељно,
преноси агенција „Франс прес“.
„Колико ми је познато, ово је први закон такве врсте (у
развијеном свету), свакако узимајући у обзир САД и Велику
Британију“, рекао је Лис-Галовеј за.
„Закон који ступа на снагу 1. априла представља победу
за раднике. Ово ће бити добра вест за раднике који су били
принуђени да седе поред телефона чекајући позив послодавца, а понекад остајали и без посла због тога“, изјавио је опозициони лидер Радничке партије Ендрју Литл.
Новозеландски Савет синдиката запослених одао је признање радницима који су јавно изнели своје личне приче о корозивном утицају „zero-hour“ уговора без гарантованог радног времена или прихода. Из синдиката кажу да по новом закону
послодавци више не могу да траже од радника да буду на располагању за посао све време, без тога да им у уговору понуде
гарантован број радних сати, преноси француска агенција.

Раст незапослености у Канади

УГАШЕНО 2.300
РАДНИХ МЕСТА

У канадској економији је у фебруару изгубљено 2.300
радних места, због чега је стопа незапослености порасла на
7,3 одсто, највиши ниво у последње три године, показали су
објављени званични подаци канадске канцеларије за статистику. Најновији резултати су знатно испод очекивања аналитичара, који су прогнозирали отварање 10.000 нових радних
места и задржавање стопе незапослености на стабилних 7,2
одсто, преноси „Франс прес“.
Упркос благом повећању запошљавања, број запослених
лица са пуним радним временом је у фебруару смањен за
51.800, што је делимично неутралисано растом броја запослених који раде скраћено радно време, а чији је број скочио за
49.500. До највећег губитка радних места је дошло у сектору
здравствене заштите и образовања, док су у сектору грађевинарства и у пољопривреди отворена нова радна места.

„КОЛГЕЈТ“ укида између 3.300 и 3.800
радних места у свету

ЈАК ДОЛАР ИСТИСНУО

ПРОФИТ ИЗ ТУБЕ

Амерички произвођач робе широке потрошње „Колгејт-Палмолив“ најавио је укидање додатних 3.300 до 3.800
радних места широм света до краја децембра 2017., у оквиру продуженог процеса реструктурирања пословања.
Највећи светски произвођач пасте за зубе суочава се с тешким макроекономским условима, као што је, између оста-
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Највећа кинеска челичана укида радна места

ВАН СТРОЈА
50.000 РАДНИКА

Један од највећих кинеских произвођача челика „Вухан
ајрон енд стил“, према најави директора те компаније, планира да укине до 50.000 радних места, јер земља настоји да
смањи прекапацитираност производње због успоравања
друге највеће привреде у свету.
„Сектор за челик у нашој компанији тренутно има 80.000
запослених, али може да задржи само 30.000“, изјавио је Ма
Гуоћанг, директор „Вухона“, на маргинама Националног народног конгреса, извештава агенција „Франс прес“.
Ова изјава директора „Вухона“, који је у државном
власништву, најбоље илуструје изазове с којима се суочава
Пекинг, настојећи да трансформише привреду и да истовремено избегне социјалне немире, који су анатема за државно
руководство, оцењује француска агенција.
„Вероватно ће 40.000 до 50.000 људи морати да потражи
друге путеве убудуће“, рекао је Ма за портал People.com.cn,
који је покренуо дневни лист „Пипл дејли“, гласило Комунистичке партије, додаје „Франс прес“.
Кинеска привреда је прошле године порасла најспоријим темпом за четврт века и њени изгледи су и даље тмурни, а влада је прошле недеље смањила циљани раст за 2016.
годину на 6,5 одсто са раније планираних око седам одсто.
Знатан део производње је већ ван строја. Ма је рекао да „Вухан ајрон енд стил“ ради само са 70 до 75 одсто капацитета.
лог, јак долар, преноси британска агенција „Ројтерс“. „Колгејт“ је раније саопштио да ће програм реструктурирања
окончати до краја текуће године и укинути између 2.700 и
3.200 радних места.
Компанија која преко три четвртине прихода остварује ван САД, подигла је цене производа како би се ухватила у коштац с јаким доларом, што се, међутим, одразило на
промет у регионима као што је Латинска Америка, која је
највеће тржиште за ову компанију по обиму промета.
Национална служба за запошљавање • www.nsz.gov.rs

САЗНАЈТЕ ВИШЕ Велики број младих жели да промени посао у наредних пет година

СПОСОБНИ ДА КАЖУ НЕ

Компаније морају да пронађу начин како да развију лојалност међу младима
или ризикују да изгубе велики проценат запослених

В

елики број младих жели да промени посао у наредних
пет година. Компаније морају да пронађу начин како
да развију лојалност међу младима или ризикују да
изгубе велики проценат запослених. Чак 44 одсто
младих, тзв. „миленијалса“, размишља да напусти свој тренутни посао у наредне две године, а тај број се повећава на 66
одсто када посматрамо период до 2020. године.
Ово су резултати истраживања које је спроведено међу
7.700 младих рођених након 1982. године, у 29 земаља, током
септембра и октобра 2015. године, показује пето „Дилојтово“
(Deloitte) истраживање Millennial Survey.
Млади често размишљају о промени посла због недостатка развоја лидерских вештина и осећаја да су запостављени. Међутим, већи изазови са којима се суочавају су
успостављање равнотеже између посла и приватног живота,
жеља за флексибилношћу, разлике у односу на вредности
компаније. Млади се руководе вредностима у свим фазама
својих каријера, што се може видети по послодавцу кога су
изабрали, задацима које су вољни да прихвате и по одлукама које доносе када дођу до виших позиција.
„Млади стављају сврху пословања своје компаније изнад финансијског успеха, остајући доследни својим вредностима и тражећи могућности за професионални развој. Неопходно је да лидери покажу да цене њихове приоритете или
ризикују да изгубе велики проценат запослених. Срећом,

Економски фактори нису једини
мотив за одлазак
• Осећај сврхе и задовољства запослених су тесно повезани, па тако 40 одсто младих изражава задовољство
послом. Исти број планира да остане код тренутних
послодаваца и након 2020. године, јер њихови послодавци више вреднују сврху него финансијски успех. Са друге
стране, 22 одсто испитаника је изразило низак ниво задовољства, а 26 одсто планира да напусти своју компанију у
наредне две године.
• Жеља да напусте тренутни посао у наредних пет година је већа код младих који долазе из земаља чија су тржишта у развоју (69 одсто) него у развијеним економијама (61 одсто). Економски фактори нису једини мотив за
одлазак, што најбоље можемо видети на примеру Велике
Британије, где се чак 71 одсто испитаника овако изјаснило.
• Три четвртине младих (73 одсто) тврди да пословање
има позитиван утицај на ширу друштвену заједницу. Ова
бројка је непромењена у односу на 2014. годину и показује да млади, упркос економском паду у појединим
регионима, остају оптимисти када је у питању потенцијал
компанија да раде за добро заједнице.
• Млади желе да имају менторе, да проводе више времена разматрајући нове начине пословања и развијајући
своје вештине.
• Три четвртине младих би више волело да ради од куће
или са других локација, где се осећају продуктивнијим.
Међутим, само 43 одсто је тренутно у могућности да ради
на тај начин.
• Три четвртине младих (77 одсто) сматра да има контролу над својом каријером.
Бесплатна публикација о запошљавању

млади су дали јасан путоказ својим послодавцима како да
изађу у сусрет њиховим потребама када је реч о задовољству
каријером и професионалном развоју“, каже Милош Мацура, регионални директор „Дилојта“ у Србији, Црној Гори, Македонији и Републици Српској.
Млади траже послодавце са којима деле сличне вредности; 7 од 10 испитаних верује да њихове личне вредности
дели и организација за коју раде. То је потенцијална нада за
компаније чији је циљ да задрже младе професионалце.
Млади желе да раде за организације које се фокусирају
на побољшавање вештина, прихода и нивоа задовољства
запослених, отварају нова радна места, пружају услуге и
производе који имају позитиван утицај на људе и заједницу.
Млади препознају потребу компанија да буду профитабилне
и да расту, али сматрају да су ове организације некада превише усредсређене на те циљеве.
Истраживање показује да ће најуспешније у задржавању младих запослених бити компаније које пружају могућност развоја лидерских вештина, обезбеђују менторе,
подстичу баланс између посла и приватног живота, обезбеђују младима флексибилност да раде у области у којој су
најпродуктивнији, дају им више контроле над каријером, негују културу која подстиче и развија отворене комуникације,
етичко понашање и инклузивност.
Насупрот перцепцији, млади не желе да буду познати
и акумулирају богатство, већ имају веома традиционалне
циљеве: желе да имају свој дом, да пронађу партнера свог
живота и да обезбеде довољно новца за удобан живот у
пензији. Такође, имају амбицију да допринесу успеху своје
компаније, али и друштву уопште. Упитани да наведу ниво
утицаја различитих фактора на доношење одлука, на прво
место стављају личне вредности и морал. Већина младих
нема проблем да одбије нешто што није у складу са њиховим
вредностима/уверењима.
„У претходним генерацијама, многи професионалци су
градили дугорочне односе са својим послодавцима, а већина
се не би усудила да каже не својим надређенима када од њих
затраже да раде на одређеном пројекту. Али, млади су независни и много је вероватније да ће ставити сопствене вредности изнад компанијских циљева“, каже Мацура.
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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

