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„Када останете без посла у шездесетим годинама
онда вас једино мајка воли. Останете без пријатеља, без
деце, без свега што сте до тог тренутка имали, јер једноставно ником нисте потребни. Ја сам био руководилац
Службе правних, кадровских и општих послова у Републичкој агенцији за просторно планирање. Похађао сам
разне курсеве и семинаре. Тражио сам посао свакодневно. Ја сам рођени Београђанин, али с обзиром су ми деца
порасла, отишла својим путем, да сам сам, ја могу да
радим у било ком делу Србије где је потребан правник.
Нисам од оних људи који бирају посао, али са 60 година не могу да се вратим на улицу, продајем лозове или
чистим. Не знам шта да радим“, објашњава Славко Давитковић, дипломирани правник који је остао пре шест
година без посла.
Свака трећа особа пријављена на евиденцију НСЗ
има више од 50 година. Статистика указује да су радници стари 55 и више година најбржерастућа група радне
снаге, тако да главни проблем са становишта незапослености и запошљавања нису млади, већ стари. Има
ли старосне дискриминације, када се старост радника
појављује као разлог за отпуштање и непримање на посао - о тој теми у Теми броја.
Италијани потроше у просеку 400 сати годишње чекајући у редовима. Овакво губљење времена годишње
их кошта 40 милијарди евра. Када је изгубио посао, Ђовани Кафаро чекање у реду претворио је у невероватан
бизнис. Какав - сазнаћете на страни Сазнајте више.
Због недостатка стручне радне снаге, у Кладову
посао добијају странци. Од 350 радника у Бродоградилишту Кладово сваки трећи је из Румуније. Они сваког
дана прелазе границу да би радили у Србији. О томе у
тексту Бродоградилиште увози раднике.
Ко држи прво место на листи највећих српских извозника у прва два месеца ове године - на страни Привреда.
У београдском Дому омладине одржан је дводневни Сајам средњих стручних и уметничких школа, који је
окупио чак 40 школа са територије града. Детаљније у
тексту По својој мери школу изабери.
На страни Актуелно комплетна информација о
бесповратним средствима ЕУ и Швајцарске за младе предузетнике у Србији. Програм ће подржати до 20
стартап предузећа у области производње, информационих технологија и прехрамбене индустрије, односно
прераде хране, са 2.500 до 10.000 евра. Право учешћа на
конкурсу имају незапослени млади од 18 до 30 година.
Највећа ставка у државним расходима Европске
уније је социјална заштита. На издатке за социјалну
заштиту 2014. отпало је 19,5 одсто БДП-а ЕУ, док су код
неких држава, попут Финске, Француске, Данске, Аустрије, Италије, Шведске, Грчке и Словачке, трошкови
на име социјалне заштите чинили чак 20 одсто БДП-а.
Наредна најважнија ставка у потрошњи чланица ЕУ је
здравство - 7,2 одсто БДП-а. Детаљније на страни Горе
- Доле.
Под генералним покровитељством компаније „Теленор“, од 11. до 15. априла биће организован Привредни
форум младих. Циљ скупа је да окупи шездесет младих
људи до 35 година и тридесет предузетничких идеја са
највећим потенцијалом и претвори их у реалне предузетничке подухвате. Шире на страни Лакше до посла.
Редакција

ПРИВРЕДА Највећи извозници у 2016. години

ФИЈАТ НА ПРВОМ МЕСТУ

ФЦА Србија убедљиво предњачи са извозом од 206,9 милиона евра, док је другопласирани
„Тигар тајерс“ остварио 54,7 милиона, а Железара Смедерево 37,7 милиона евра

Н

ајвећи извозник из Србије у прва два месеца ове године поново је крагујевачка компанија Фиат аутомобили Србија (ФЦА), а следе „Тигар тајерс“ из Пирота
и смедеревска Железара, објавило је Министарство
финансија.
У прва два месеца ове године ФЦА Србија на листи 15
највећих извозника убедљиво предњачи, са извозом од 206,9
милиона евра, док је другопласирани „Тигар тајерс“ остварио
четири пута мање - 54,7 милиона, а Железара „Смедерево“
37,7 милиона евра. На четвртом месту нашла се нишка компанија „Филип Морис“, са извозом од 29,1 милион евра, а следи ХИП Петрохемија са двомесечним извозом у вредности од
27,5 милиона евра.
Нафтна индустрија Србије из Новог Сада у прва два месеца остварила је извоз од 26,2 милиона евра, чиме се пласирала на шесто место највећих извозника у Србији, а следи је

„Тетра пак продакшн“ из Београда, са извозом од 25,1 милион евра. Осма је „Јура корпорејшн“ из Раче са извозом од 24,3
милиона евра, коју у стопу прати Викторија група, која има
седишта у Београду, Бечеју и Шиду и остварен извоз у прва
два месеца од 24,2 милиона евра. На десетом месту нашло се
„Горење“ Ваљево и Стара Пазова, са извозом од 23,5 милиона
евра, а на једанаестом „Леони вајеринг систем“ из Прокупља
са извозом од 21,1 милион евра.
Дванаесто место припало је „Хемофарму“ из Вршца,
са извозом од 20,5 милиона евра, а тринаесто београдском
„Југоимпорту - СДПР“, са извозом од 19,5 милиона евра.
Четрнаесто и петнаесто место на листи 15 највећих извозника из Србије за прва два месеца 2016. године припали
су „Импол Севалу“ из Севојна са извозом од 18 милиона евра
и МК групи са седиштем у Београду, Кули и Новом Саду, која
је за само два месеца остварила извоз од 17,7 милиона евра.

Градска управа Града Београда и
Универзитет у Београду позивају студенте
завршних година

ОТВОРЕНО 178
МЕСТА ЗА ПРАКСУ

Градска управа Града Београда и Универзитет у Београду позивају студенте завршних година да се пријаве за
учешће у програму Универзитетска радна пракса - БГ ПРАКСА 2016. Програм се реализује седму годину заредом, на основу потписаног Протокола о сарадњи између Универзитета у Београду и Градске управе Града Београда. Отворено
је укупно 178 места на 130 позиција, на којима ће студенти
завршних година имати прилику да уз подршку ментора
стекну вредно радно искуство. БГ ПРАКСА ће ове године бити
четворомесечна, а почеће 1. јуна 2016. године.
Овогодишњи позив је упућен студентима са 21 факултета у саставу Универзитета у Београду (Правни, Економски,
Факултет организационих наука, Саобраћајни, Грађевински,
Архитектонски, Електротехнички, Машински, Факултет политичких наука, Филозофски, Филолошки, Пољопривредни,
Технолошко-металуршки, Математички, Шумарски, Рударско-геолошки, Факултет спорта и физичког васпитања,
Факултет ветеринарске медицине, Факултет безбедности,
Географски факултет, Факултет за специјалну едукацију и
рехабилитацију) и Факултета драмских уметности Универзитета уметности. На конкурс се могу пријавити студенти
завршних година, електронским путем, уз приложену скенирану потврду о редовном студирању.
Конкурс је отворен до 13. априла 2016. Детаљније информације и пријављивање на сајту: www.razvojkarijere.bg.ac.rs.

Потписан уговор о пословно-техничкој сарадњи
Града Лознице и турске компаније „Минтеи“

ДО КРАЈА АПРИЛА
ПОСАО ЗА 250 РАДНИКА

Потписивањем уговора о пословно-техничкој сарадњи
Града Лознице и турске компаније „Минтеи“ стварају се услови за запошљавање 250 радника до краја априла и још
толико до краја године, изјавио је градоначелник Лознице
Видоје Петровић.
- Лозница је пружила пуну подршку партнерима из Истанбула који ће овде уложити око 2,5 милиона евра. Крајем
априла ће преко филијале Националне службе за запошљавање започети обука кадрова, што је назнака да ће из предузећа, које ће бити смештено у халама компаније „Пејак-Хандел“, за европско тржиште бити произведене прве мушке
кошуље са реномираним робним маркама, навела је Скарлет Ђокић, сувласница и директорка предузећа. Компанија
„Минтеи“ овде инвестира најмодернију технологију на Балкану, чији је власник половине капитала Неџад Тајан, док је
друга половина српска имовина. Према најавама власника, у
новом предузећу биће упослена млада радна снага.

Дом омладине - 18. април

БЕОГРАДСКИ САЈАМ ЗАПОШЉАВАЊА И ПРАКСИ
Филијала за град Београд Националне службе за запошљавање позива београдске послодавце који имају потребу за
ангажовањем радника да се пријаве за учешће на великом Београдском сајму запошљавања и пракси, који ће бити одржан 18. априла 2016. године, у Дому омладине Београда, од 10 до 16 сати.
Послодавци се могу пријавити у надлежним општинским службама Филијале Београд НСЗ или преко имејл адресе:
posredovanje.beograd@nsz.gov.rs, најкасније до 10. априла. За све учеснике НСЗ ће бесплатно обезбедити штандове.
Организатори манифестације су градски Секретаријат за привреду, београдска филијала НСЗ, Привредна комора Београда и Дом омладине Београда.

АКТУЕЛНО У Сарајеву потписан Протокол о спровођењу Споразума о привременом запошљавању

ДОПРИНОС СМАЊЕЊУ НЕЗАПОСЛЕНОСТИ У РЕГИОНУ

У

Сарајеву је потписан Протокол о спровођењу Споразума
о привременом запошљавању држављана Босне и
Херцеговине у Републици Србији и
држављана Републике Србије у Босни и Херцеговини. Протокол су потписали директор Агенције за рад и
запошљавање Босне и Херцеговине
Муамер Бандић и директор Националне службе за запошљавање
Републике Србије Зоран Мартиновић.
Циљ овог протокола је да се омогући имплементација постојећег
споразума о запошљавању грађана
две државе и на тај начин утиче на

смањење незапослености како у Србији тако и у БиХ.
Директор Агенције за рад и запошљавање БиХ је истакао да је потписивање протокола веома битно,
јер ће омогућити легално запошљавање грађана Босне и Херцеговине
у Републици Србији, као и увид у
кретање радне снаге између две државе. Зоран Мартиновић, директор
НСЗ, нагласио је да је Споразум о
запошљавању први који Република
Србија потписује са неком од држава у региону, те да представља основ
за наставак даље сарадње између
две институције.

Бесповратна средства ЕУ и Швајцарске за младе предузетнике

ЗА ПОЧЕТАК – 180.000 ЕВРА

Програм ће подржати до 20 стартaп предузећа у области производње, информационих
технологија и прехрамбене индустрије, односно прераде хране, са 2.500 до 10.000 евра

Е

вропска унија и влада Швајцарске су у оквиру програма „Европски прогрес“ објавиле јавни позив за доделу
180 хиљада евра бесповратних средстава за покретање сопственог бизниса, младима из 34 општине
југоисточне и југозападне Србије. Право учешћа на конкурсу имају незапослени млади од 18 до 30 година, који су у
тренутку објављивања јавног позива пријављени на евиденцију Националне службе за запошљавање најмање три месеца непрекидно и имају стално пребивалиште и планирају
покретање бизниса у једној од општина које су укључене у
реализацију програма „Европски прогрес“, наводи се у саопштењу достављеном „Танјугу“.

Право учешћа на конкурсу имају незапослени
млади од 18 до 30 година
Програмом су обухваћене општине: Нови Пазар, Ивањица, Нова Варош, Прибој, Пријепоље, Рашка, Сјеница и Тутин,
Прокупље, Блаце, Житорађа, Куршумлија, Лесковац, Бојник,
Власотинце, Лебане, Медвеђа, Црна Трава, Врање, Босиле-

град, Бујановац, Владичин Хан, Прешево, Сурдулица, Трговиште, Брус, Алексинац, Гаџин Хан, Дољевац, Мерошина,
Сврљиг, Бабушница, Бела Паланка и Књажевац.
„Подстицањем предузетничког духа међу младима путем овог јавног позива, Европска унија и влада Швајцарске
дају допринос решавању проблема високе незапослености у
овом сегменту популације“, рекао је Грем Тиндал, менаџер
програма.
„Европски прогрес“ ће подржати до 20 стартап предузећа у области производње, информационих технологија и
прехрамбене индустрије, односно прераде хране, са највише
10.000 евра, а најмање 2.500 евра по пројекту. Конкурс је отворен до 11. маја 2016. године. Неће се додељивати новчана
бесповратна средства, већ ће у одобреној вредности бити набављене машине, опрема и друга трајна добра (укључујући
и софтвер) неопходна за покретање бизниса.
Након коначног одобрења предлога пројекта, а пре набавке и испоруке тражене опреме, машина и трајних добара, будуће младе предузетнице и предузетници ће започети
процес регистрације предузећа код Агенције за привредне
регистре.

Због недостатка стручне радне снаге у Кладову посао добијају странци

БРОДОГРАДИЛИШТЕ УВОЗИ РАДНИКЕ

С

тицање практичних искустава током школовања значило би и више домаћих радника у Бродоградилишту
Кладово. Због недостатка стручне радне снаге, од 350
радника у бродоградилишту сваки трећи је из Румуније. Комшијама из суседне Румуније није тешко да сваког
дана прелазе границу. Њих 120 ради по сменама у Србији, а
спавају код куће.
„Радим овде у Кладову, јер у Турсеверину нема посла“
каже Негра Петру.
„Са колегама из Румуније се одлично слажемо, посао је
јако тежак и разумемо један другог. У Кладову има људи који
траже посао, али немају квалификације. Они који имају квалификације знају да је посао тежак и не одлучују се да раде“,
објашњава Оливер Џигић, менаџер Бродоградилишта.
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Бродоградилиште Кладово има уговорене послове за наредне две године, после изградње највећег брода на свету за
превоз асфалта, који је дужи од фудбалског игралишта.
„Већ данас бисмо могли да запослимо неколико људи
који знају да читају пројекте, који су технички образовани,
да буду задужени за један део брода, за било шта у вези са
бродоградњом - ту смо. Наш наредни корак ће бити што комплетније опремање брода, да не испоручујемо само трупове,
него да полако кренемо у делимично опремање, а за то ће
нам сигурно треба млади и образовани људи“, каже Миленко Леповић, директор Бродоградилишта Кладово.
Општина Кладово са 23.000 становника има око 10 одсто
незапослених. Нови образовни профили могли би да обезбеде посао свршеним ђацима. Вариоци, бравари и бродомонтери, али и машински инжењери, потребни су у Кладову.
Национална служба за запошљавање • www.nsz.gov.rs

АКТУЕЛНО У београдском Дому омладине одржан Сајам средњих стручних и
уметничких школа

ПО СВОЈОЈ МЕРИ ШКОЛУ ИЗАБЕРИ

На дводневном сајму професионалне оријентације намењеном основцима
представило се чак 40 средњих школа са територије града

У

београдском Дому омладине одржан је дводневни
Сајам средњих стручних и уметничких школа, под
слоганом „По својој мери школу изабери”, који је окупио чак 40 школа са територије града.
Члан Градског већа Драгомир Петронијевић обратио
се присутнима на отварању манифестације.
„Ово је шанса да се представе струковне и уметничке
школе, али и да се основцима покаже како да се на најлакши
начин определе за будуће занимање и шта све могу да науче
током средњошколског образовања. Идеја града јесте да се
деци и родитељима представе школе какве јесу, да би одабир
био лакши”, казао је Петронијевић.
У прошлој години 1.400 ученика завршних разреда
основних и средњих школа индивидуално је информисано у Центру за информисање и професионално саветовање
(ЦИПС) Филијале за град Београд НСЗ, а готово 700 ученика
је групно информисано о свету образовања и могућностима
за развој каријере. Такође, 2.580 ученика основних и средњих
школа је саветовано након тестирања у области професионалне оријентације.
„Током ове године организујемо и интерактивна предавања у циљу информисања младих о избору будућег занимања и могућностима за развој каријере. Од почетка године
било је осам таквих предавања за ученике завршних разреда основних и средњих школа у приградским општинама и
шест предавања за ученике средњих стручних школа са територије Земуна. Вама, децо, желим да упишете школу коју
желите, да нађете посао који желите и да никада не морате
да се нађете на евиденцији незапослених лица“, поручио је
Синиша Кнежевић, заменик директора Филијале за град
Београд НСЗ.
Психолог саветник у Националној служби за запошљавање Ивана Божић изјавила је да основци при избору
средње школе покушавају да споје оно што воле са занимањем са којим ће лакше наћи посао. Нагласила је да им је
при избору потребно више информација о смеру који их за-

нима, као и о томе да ли су у могућности да упишу жељену
школу.
На штанду НСЗ основцима су биле доступне апликације „Водич за основце“ и „Каријерно путовање“, које у форми компјутерске игрице помажу деци у избору занимања, а
психолози НСЗ су давали стручне савете из професионалне
оријентације.
На евиденцији београдске филијале за запошљавање
налази се 108.809 незапослених. У том броју млади, односно
млађи од 30 година, учествују са 23,1 одсто.
Заменик директора Филијале за град Београд НСЗ најавио је предстојећи Сајам запошљавања и пракси, који ће
се одржати такође у Дому омладине Београда, 18. априла.
Кнежевић је подсетио незапослене и послодавце да су јавни
позиви НСЗ у току и позвао их да се обрате службама и испоставама НСЗ и конкуришу.

Сајам запошљавања у Бачкој Тополи - 8. априла

У ПОНУДИ ПРЕКО 300 РАДНИХ МЕСТА
Филијала Суботица НСЗ - Испостава Бачка Топола организује Сајам запошљавања у Бачкој Тополи, у петак, 8. априла
2016. године, од 10 до 13 часова, у Дому културе (Изложбена сала), Главна 12.
На сајму ће учествовати преко 20 послодаваца из Бачке Тополе и Суботице, који ће понудити преко 300 слободних радних места. Шансу за посао могу потражити: инжењери пољопривреде, машинства, електротехнике, фармацеути, ИТ администратори, ветеринари, менаџер људских ресурса, комерцијалисти, административни радници, магационери, агенти продаје
осигурања, радници на обезбеђењу објеката.
Такође, траже се оператери у производњи стакла, производа од гуме, пластике, одеће, затим шивачи конфекције, радници у производњи дрвене амбалаже, месари, конобари, кувари, сви профили машинске и електро струке са III и IV степеном
стручне спреме, графички техничари, столари, ауто-лакирери, руковаоци пољопривредних машина, радници у производњи
челика, руковалац котлова.
Позивамо незапослене са територије Бачке Тополе и Малог Иђоша да посете сајам, као и да се претходно јаве свом саветнику ради евидентирања учешћа и добијања додатних информација о припреми за сајам.
Незапослена лица могу да се пријаве за учешће у обуци за активно тражење посла или у Клубу за тражење посла (писање радне биографије, припрема за интервју са послодавцем и остали савети).
Незапосленима је на сајму омогућен директан контакт са већим бројем послодаваца који имају потребу за запошљавањем кадрова њихове струке. Током разговора са послодавцима имају прилику да се представе, изнесу своје професионалне
карактеристике, оставе добар утисак и што је најважније - на истом месту и у исто време лично предају пријаву за запослење
и радну биографију (CV) за већи број слободних послова, према властитом избору.
Бесплатна публикација о запошљавању
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ТЕМА БРОЈА Старосна дискриминација - када су године разлог за отпуштање или
одбијање за посао

КРШТЕНИЦА КАО ПРЕСУДА

Свака трећа особа пријављена на евиденцију НСЗ има више од 50 година. Радно место се
губи због старости, а у ствари се остари због губитка радног места. Статистика указује да
су радници стари 55 и више година најбржерастућа група радне снаге. Главни проблем
са становишта незапослености и запошљавања нису млади, већ стари

С

редином прошлог века људи старији од 60 година чинили су 8 одсто светске популације, 2009. године три
процента више, а средином овог века биће их 22 одсто.
Према прогнозама (УН, 2009), трећина европске популације (35 одсто) имаће средином овог века више од 60 година, што је приближно дупло више него сада. Према пројекцијама становништва Србије до 2050. године, број млађих од
20 година непрестано ће се смањивати и са 1,57 милиона у
2008. највероватније пасти на 1,02 милиона у 2050. години.
Пре две деценије сваки други становник Србије имао је
преко 37 година, данас сваки други становник има 41 и више
година. Мењају се границе младости, а још више границе
старости. Међународна организација рада (МОР) старијим
радницима сматра особе старије од 45 година. С обзиром да
је данас просечно трајање живота у развијеним земљама 75
година, комотно се може рећи да последња трећина живота
почиње након педесете. Наравно, остаје питање да ли се за
педесетогодишњака може рећи да је стар?
Како статистички подаци указују да су радници стари
55 и више година најбржерастућа група радне снаге, главни проблем са становишта незапослености и запошљавања
нису млади, већ стари. Чињеница је да је у развијеним западним земљама проблем како запослити младе данас замењен
проблемом како на послу задржати старе раднике - због њиховог искуства, вештина и знања. У Србији, пак, није дошло до
замене једног акутног проблема другим, већ до њихове кумулације. Подједнак проблем је како запослити младе, али

Без посла вас једино мајка воли
„Када останете без посла у шездесетим годинама онда
вас једино мајка воли. Останете без пријатеља, без деце,
без свега онога што сте до тог тренутка имали, јер једноставно ником нисте потребни. Ја сам био руководилац
Службе правних, кадровских и општих послова у Републичкој агенцији за просторно планирање. Ту сам радио
од 2003. до 2010. године, када сам проглашен технолошким вишком и избачен. Колегиница која ме је заменила
била је моја секретарица, млађа неких двадесетак година
од мене. Старији људи се разликују од младих једино по
томе што имају радно и животно искуство.
За рачунаром радим исто као и ви, вероватно. Могу да
радим и 24 сата, и суботом и недељом, не морам да имам
ни годишњи одмор. Ових шест година колико сам без посла нисам хтео да губим време. Похађао сам разне курсеве
и семинаре. Тражио сам посао свакодневно. Када ме питају где бих радио, кажем да апсолутно нисам ограничен
када је место у питању. Ја сам рођени Београђанин, али
с обзиром су ми деца порасла, отишла својим путем, да
сам сам, ја могу да радим у било ком делу Србије где је
потребан правник. Нисам од оних људи који бирају посао,
али са 60 година не могу да се вратим на улицу, продајем
лозове или чистим. Не знам шта да радим”, каже Славко
Давитковић, дипломирани правник који је остао пре
шест година без посла.
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„Кукао сам за пензијом и не знам шта све нисам
био спреман да учиним да бих се пензионисао, а
сада кукам за било каквим послом“, прича
превремени пензионер
и како продужити радни век старијих, не би ли се смањио
притисак на пензиони фонд.
Свака трећа особа пријављена на евиденцију НСЗ има
више од 50 година, а од почетка 2016. само 2,2 одсто њих је
нашло посао. Посебно забрињава чињеница да број незапослених који имају више од 50 година расте. У 2015. години,
према подацима НСЗ, на евиденцији незапослених било их је
198.441. Већ до фебруара ове године без посла је остало још
око 8.000 старијих радника, док је у истом периоду посао нашло свега 4.576. Када се све те бројке узму у обзир, испада да
у Србији сваког дана 133 људи старијих од 50 година добије
отказ, док 76 нађе посао. У коначном збиру долазимо до податка да 57 особа у тој категорији свакодневно остаје без посла, односно на годишњем нивоу нешто више од 20.000 људи.

Продужена младост - продужена старост
За постизање многих добара препрека је младост, за
нека друга или та иста добра, препрека је старост, па тако
опет испада да је средина најбоља, каже се у истраживању
које је радио Фонд Центар за демократију (ФЦД) у оквиру
програма ЕУ „Подршка цивилном друштву“ за Србију, а које
се тицало положаја старијих радника. Како се наводи, радно
место се губи због старости, а у ствари се остари због губитка
радног места.
„Кукао сам за пензијом и не знам шта све нисам био
спреман да учиним да бих се пензионисао, а сада кукам за
било каквим послом“, прича превремени пензионер, чији син
Национална служба за запошљавање • www.nsz.gov.rs

је већ зашао у средње године и до сада је само „пробао“ да
ради.
Док је младој генерацији продужена младост, јер се прекасно запошљавају, прекасно жене и удају, прекасно долазе
до стана, ако икад до њега дођу, дотле је генерацији њихових
родитеља продужена старост, тиме што су прерано изгубили
посао, прерано отишли у пензију, прерано почели да старе,...
наводи се у истраживању ФЦД.
Иако се у огласима за посао ретко наводе пол и године
као услови, јер је реч о дискриминаторским критеријумима, чињеница је да старији незапослени због својих година
у старту бивају прецртани. Посао најчешће налазе као продавци, портири, шивачи конфекције, економски техничари,

„Куцала сам на многа врата, да радим било шта.
Имам 52 године, а сви траже млађе. Ни Кинези
нас неће“, каже Радица Талевић из Крушевца
електромонтери инсталација и машина, монтери-инсталатери, комерцијални техничари, бравари, кувари, машински
техничари - контролори квалитета.
Када је реч о потражњи за образовним профилима који
припадају VII степену стручне спреме, у 2015. години најтраженији су били дипломирани економисти за општу економију, банкарство и финансије. Подаци сајта „Инфостуд“ показују да особе старије од 50 година конкуришу за различите
послове, али да је у питању изузетно мали број кандидата,
мање од 10 одсто укупног броја. Најчешће имају образовање
из области економије, електротехнике, саобраћаја и логистике, грађевине и машинства. Од тог броја, око 45 одсто тренутно је незапослено.

Одбацивање због година
Према подацима НСЗ, више од 260 хиљада људи старијих од 45 година нема посао. Истраживање надлежног

Тешко до посла у педесетим
Пре тридесете често вам кажу да сте премлади за важне
ствари, у педесетим се већ суочавате са првим одбацивањима због година.
Домаћица, 62 године, „отерали је годину дана пре рока“,
доплаћује за пензију: „Да сам била паметна, па да ја оставим посао, а не да ме они терају“. Сада је поново домаћица, нема деце. Муж јој ради. Каже да је задовољна својим
статусом.
Чуварка, 57 година, живи са мужем који је у инвалидској
пензији: „Кад сам остала без посла преузеле ме ћерке, па
једна каже: ‚Причувај ми дете само данас‘, друга: ‚Причувај
ми децу да одем са човеком на море‘. Па тако, час једна, час
друга, а ниједна да се сети да мајци нешто понуди. Онда
ја кажем: ‚Е, нећеш!‘ и почнем да чувам туђу децу, а сада
чувам и пазим болесне, боље се плаћа. Зарадим тако и за
мене и за човека“.
Пчелица, 58 година, ткаља: „Док сам радила звали су
ме Пчелица-Радилица, а отпустили ме уз речи да не могу
да постигнем оно што могу млађе. Сада се бавим ручним
радом и понешто продајем. И у кући радим, за тројицом
мушких, и то ми је теже него да везем“. Није се запослила,
иако је могла, каже: „Доста ми је, а сад испаде да црнчим
код мојих без динара и да сама не зарадим ништа не бих
имала“. Муж јој је ВКВ електричар са пристојном платом,
синови завршили двогодишње занате, немају посла, помажу оцу кад овај има неки приватни посао.
Бесплатна публикација о запошљавању

министарства такође показује да су људи те доби међу најчешћим жртвама мобинга, тј. злостављања на послу. Пре
тридесете често вам кажу да сте премлади за важне ствари,
у педесетим се већ суочавате са првим одбацивањем због година. Криза је, према оценама надлежних, највише погодила
управо жене у педесетим годинама.
„Куцала сам на многа врата, да радим било шта. Имам
52 године, а сви траже млађе. Ни Кинези нас неће“, каже Радица Талевић из Крушевца.
Уколико имате 50 година спорије ћете, кажу стручњаци, напредовати у каријери, јер се првенство даје млађима,
а шансу да добијете субвенционисани стамбени кредит, на
пример, заувек сте изгубили.
Неких дискриминација не само да на нивоу индивидуалних случајева има, него представљају и део свести као нека
врста нормалности. Сматра се нормалним да хоћемо младу
и лепу секретарицу, продавачицу… иако је реч о кршењу људских права. На западу није реткост да људи у тим годинама
уписују факултете и започињу студије. То је пример који и
наше друштво треба да следи, јер, како кажу стручњаци, несрећна је једино она старост када човек преживи самог себе,
односно када не учествује активно у сопственом животу.
„Није ти то више живот, него животарење. Јесте, животињарење. Ма није, мислим да је животињама лакше. Оне
не знају. А и ја све мање знам да сам човек, да сам био човек“, прича КВ радник, 64 године, 32 године радног стажа,
12 година без радног места, повремено надничи - кад има
код кога.
Предности старијих радника, супротно предрасудама,
огледају се у томе што имају бољи однос према раду (преданији су раду, посвећени, заинтересованији су за посао, тачнији и прецизнији, мање одсуствују са посла), задовољнији су
послом, ређе изостају, ефикаснији су у доприносу продуктивности, имају мање пословних испада, праве мање грешака.
Имају и боље односе са колегама на послу и надређенима,
као и са муштеријама, толерантнији су, комуникативнији,
осетљивији на проблеме, спремнији да помогну и посаветују...

Ејџизам (ageism) терор

Поједини истраживачи говоре о знатним губицима због
отпуштања и/или одласка старијих радника у пензију: губитак њиховог радног искуства, друштвеног капитала, тј. њиховог социјалног искуства и мрежа друштвених веза, губитак
интелектуалног капитала... Овоме треба додати и да се све
чешће јављају знатне тешкоће у попуњавању њихових радних места. Све у свему, данас је на делу „ејџизам“ или како
се чешће говори - старосна дискриминација, тј. појава када
се старост радника појављује као разлог за отпуштање или
непримање на посао. Тај разлог послодавац може да наведе,
да га изговори, напише или да га прећути, може да га „умота“
у нешто што лакше „пролази“.
Тржишна логика по којој функционише систем је проста.
Кад ствари не иду долази до (тржишно логичног) селективног отпуштања радника. На селекцију не утичу само објективни критеријуми, већ и предрасуде, стереотипи, дискриминаторски ставови да су жене, старији радници, инвалиди,
Роми, лошији радници, па је логично да први буду отпуштени, а последњи примљени на посао.
У тржишној привреди неограничаваној социјалним нормама, лична једначина сваког запосленог радника или радника који се кандидује за запослење јесте процена његовог
профитног доприноса. Све перформансе радника су изложене процени са становишта профита, тај допринос је мајка
свих официјелних и јавно изговорених критеријума.
„Човек са 45 година је веома функционалан у психолошком и професионалном смислу, управо због тога што је стекао довољно искуства за свој посао, утемељује то искуство
и врло је плодоносан“, наглашава психијатар Љиљана Милојевић.
Весна Пауновић
06.04.2016. | Број 668 |
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ЛАКШЕ ДО ПОСЛА Привредни форум младих од 11. до 15. априла

НЕ ЧЕКАЈМО ПРИЛИКЕ

Циљ скупа је да окупи шездесет младих људи до 35 година и тридесет предузетничких идеја
са највећим потенцијалом и претвори их у реалне предузетничке подухвате
„На младима свет остаје“, каже добро позната пословица. Колико се младих залаже за свет који им се предаје,
са свим својим потешкоћама? Статистички подаци кажу - веома мали број.
Део тог малог и упорног броја, који
жели да управо у овој земљи оствари
услове за бољу будућност онима који од
ње не одустају на овом парчету света,
чини и Привредни форум младих. Ова
невладина организација тежи да постане глобална платформа за умрежавање
младих, привреде, државе и свих релевантних чинилаца који заједно могу
да допринесу испуњењу потенцијала и
смањењу незапослености младих.
Протекле и текуће године тим организације спровео је низ пројеката
који су значајно утицали на буђење
свести младих и иновативних људи и
њихову припрему за послове којима

желе да се баве. С циљем да им обезбеде основно знање о предузетништву, започињању добро осмишљеног бизниса
и писању бизнис плана, ова организација у сарадњи са Привредном комором
Србије и СКОНУС-ом, а под генералним
покровитељством компаније Теленор,
од 11. до 15. априла организује велику
и значајну конференцију, која умногоме
може индиректно утицати на смањење
незапослености младих и побољшање
ситуације на тржишту рада и нашем
исцрпљеном пољу привреде.
Стога је и ова конференција организована у две фазе, каријерну и предузетничку, које употпуњују визију
Привредног форума младих.
Каријерни део конференције осмишљен је као дводневно упознавање
младих са начином пословања водећих
фирми у нашој земљи, као што су: Теленор, Еуробанк, Шнајдер електрик, Нелт,
Ернест и Јанг, Мајкрософт, Адеко, Мејнстрим. Поменуте компаније ће другог
дана каријерног дела одржати и радионице, како би указале на неопходне

Више од два милиона незапослених
У земљама Западног Балкана има више од два милиона незапослених који чекају посао на бироима за запошљавање, неки чак и по 10 до 20 година. Просечна
стопа незапослености у земљама Западног Балкана износи 26,8 посто.
Највећи проблеми младих у Србији су незапосленост, сиромаштво и лош образовни систем, показало је истраживање Центра за равномерни регионални развој. У истраживању је учествовало преко пет стотина ученика средњих школа
из Сремске Митровице, Старе Пазове, Руме, Пријепоља, Нове Вароши, Ужица
и Чајетине, а са циљем да се испита у којој мери су млади у Србији задовољни
начином спровођења омладинских политика на локалу.
Половина испитаника сматра да доносиоци одлука на националном и локалном нивоу не подстичу младе да активније учествују у друштвеним дешавањима, док 22 одсто сматра да власти подстичу младе или да су ти подстицаји задовољавајући. Одговор на то питање не зна 29 одсто испитаника.
Млади у Србији нису беспомоћни и незаштићени. Много младих људи се залаже за своје идеје и бори да своје циљеве спроведе у дело. Млади у Србији су
онолико слободни колико су образовани.
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вештине при пословању. Овде ће млади
имати прилику да оставе свој CV, сазнају које су им компетенције потребне
за лични напредак и пословни развој,
да започну стручну праксу или да започну каријеру на прави начин.
Предузетнички део конференције
замишљен је као петодневно дружење
потенцијалних предузетника са бројним предавачима, стручњацима у овој
области, као и представницима поменутих институција.
Циљ овог скупа, који ће бити организован на Авали, јесте да окупи
шездесет младих људи до 35 година
и тридесет предузетничких идеја са
највећим потенцијалом и претвори их
у реалне предузетничке подухвате,
спремне за излазак на тржиште. Учесници ће кроз рад у пару уобличити
своје идеје и научити како да покрену
сопствени бизнис на прави начин, уз
помоћ ментора, предузетника и значајних предавача, попут Ивана Билдија,
Драгана Варагића, Драгана Савића, Милана Трбојевића, Николе
Јовановића, Реље Дерете, Младена
Стојановића и Ненада Пауновића.
Тиме добијају шансу да запосле себе, а
самим тим и утичу на смањење незапослености, проблема на који Привредни форум младих успешно утиче скоро
две године.
Како су управо млади људи стуб
развоја земље и привреде, неопходно
је да се пробуде, активирају и не чекају
друге да им реше проблем. У години
предузетништва прилика је много - потребно је само искористити их, пре него
што се окрену леђа и спакују кофери.
Уместо у страну земљу, многи ће доћи
са истим тим кофером на Авалу. Ти
млади људи преузели су одговорност
над собом, постајући свесни оштре пароле Привредног форума младих: Прилике се не чекају, већ стварају.
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СЛОБОДНA РАДНA МЕСТА

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

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

Бесплатна публикација о запошљавању
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Администрација и управа

Администрација и управа
Б Е О Г РА Д
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
УСТАВНИ СУД
На основу члана 17 став 3 Уредбе о спровођењу интерног и јавног
конкурса за попуњавање радних места у државним органима
(„Службени гласник РС”, бр. 41/07 и 109/09) и члана 2 Правилника о спровођењу интерног и јавног конкурса за попуну положаја и
извршилачких радних места у Стручној служби Уставног суда, Су
број 145/08 од 29. маја 2008. године и Су број 70/1 од 21. јануара
2016. године, Уставни суд оглашава

ЈАВНИ КОНКУРС
ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ПОЛОЖАЈА
I Орган у коме се раднo местo попуњава: Уставни суд, Београд,
Булевар краља Александра 15
II Положај који се попуњава:

1. Саветник Уставног суда - руководилац
Службе за опште и финансијске послове

Стручна служба Уставног суда - четврта група
положаја
1 извршилац
Опис послова: организује и руководи радом Службе; планира,
надзире и усмерава рад државних службеника у Служби; пружа
стручну помоћ државним службеницима у Служби; обавља најсложеније послове из делокруга Службе; стара се о благовременом
обављању послова Службе; координира рад Службе са осталим
службама Суда; учествује у изради општих аката Суда; предузима мере везане за законито и благовремено остваривање права,
обавеза и одговорности судија Уставног суда и запослених у Стручној служби по основу рада, односно обављања функције; задужен
је за припрему и достављање одговора поводом поднетих захтева
за приступ информацијама од јавног значаја, у складу са законом;
сарађује са државним органом надлежним за послове одбране и
припрема нацрте планова, упутстава и других аката Суда у вези
са пословима одбране; припрема нацрте аката Суда из области
безбедности на раду и здравља запослених, те прати и контролише примену мера за безбедност и здравље запослених; израђује и
спроводи план интегритета Суда и обавља друге послове везане за
борбу против корупције; учествује у изради годишњег плана јавних набавки и прати његову реализацију; израђује нацрте одлука
и других аката у поступцима јавних набавки и учествује у њиховом
спровођењу; саставља периодичне извештаје о јавним набавкама;
организује, непосредно надзире и учествује у обављању послова
који су од значаја за редован рад и функционисање Уставног суда
и извршавање законских обавеза Суда као државног органа; прати услове у којима Суд ради и предлаже секретару Уставног суда
мере у циљу њиховог унапређења; остварује непосредну сарадњу
са службама надлежних министарстава и надлежним службама у
Управи за заједничке послове републичких органа у вези обезбеђивања услова потребних за рад Суда.
Услови: правни факултет, стечено високо образовање на основним
академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер
академским студијама, специјалистичким академским студијама,
специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање четири године или специјалистичким
студијама на факултету, положен правосудни или државни стручни
испит, најмање десет година радног искуства у струци, познавање
једног светског језика и рада на рачунару (Word, Internet).
Стручна оспособљеност, знања и вештине које се проверавају у изборном поступку: познавање прописа којима се уређује
организација и рад Уставног суда, познавање области из делокруга Службе за опште и финансијске послове, логичко и аналитичко
резоновање, способност комуникације и креативност провериће се
усмено, познавање једног светског језика провериће се увидом у
доказ о познавању тог језика, а знање рада на рачунару увидом у
доказ о знању рада на рачунару или практичном провером на рачунару уколико овај доказ не поседује.
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III Место рада: Београд, Булевар краља Александра 15
IV Услови на положају: држављанство Републике Србије, да је
учесник конкурса пунолетан, да није осуђиван на казну затвора од
најмање шест месеци и да му раније није престајао радни однос у
државном органу због теже повреде дужности из радног односа.
V Трајање рада на положају: пет година.
VI Рок за подношење пријава на конкурс и садржина пријаве: Рок за подношење пријава је 8 дана и почиње да тече наредног
дана од дана оглашавања јавног конкурса у периодичном издању
огласа Националне службе за запошљавање.
Пријава на конкурс садржи име и презиме кандидата, датум и место
рођења, адресу становања, број телефона, податке о образовању,
податке о врсти и дужини радног искуства с кратким описом послова на којима је кандидат радио до подношења пријаве на конкурс,
одговорностима на тим пословима, податке о стручном усавршавању и податке о посебним областима знања.
VII Докази који се прилажу уз пријаву на конкурс: уверењe о држављанству; извод из матичне књиге рођених; дипломa
или уверењe којим се потврђује стручна спрема; уверење о положеном правосудном или државном стручном испиту за рад у
државним органима; доказ о најмање десет година радног искуства у струци (потврда, решење и други акти којима се доказује на
којим пословима и са којом стручном спремом и у ком периоду је
стечено радно искуство); доказ о познавању једног светског језика
(сертификати, дипломе, потврде о положеном испиту на студијама,
потврде о завршеној обуци); доказ о знању рада на рачунару и
радна књижица.
Кандидати са положеним правосудним испитом уместо доказа о
положеном државном стручном испиту подносе доказ о положеном
правосудном испиту.
Учесник јавног конкурса за попуну положаја који нема положен
државни стручни испит дужан је да достави доказ о положеном
државном стручном испиту у року од 20 дана од дана истека рока
за подношење пријава на јавни конкурс за попуњавање положаја.
Сви докази прилажу се у оригиналу или у фотокопији која је оверена код јавног бележника, односно у општини или у суду.
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.
Кандидати међу којима се спроводи изборни поступак за попуњавање положаја биће благовремено обавештени о томе кад отпочиње изборни поступак, на адресе које наведу у својим пријавама.
VIII Адреса на коју се подносе пријаве: Уставни суд, Београд,
Булевар краља Александра 15, са назнаком “За јавни конкурс за
попуњавање положаја”.
IX Лице које је задужено за пружање обавештења о конкурсу: Благица Станојковић, тел. 011/285-5168.
X Напомене: Неблаговремене, недопуштене, неразумљиве или
непотпуне пријаве и пријаве уз које нису приложени сви тражени
докази у оригиналу или фотокопији овереној код јавног бележника,
односно у општини или у суду, биће одбачене.
Овај оглас објављује се на интернет презентацији Уставног суда,
на порталу е-управе, 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.

Национална служба
за запошљавање
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РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ДРЖАВНА РЕВИЗОРСКА ИНСТИТУЦИЈА

решења и други акти из којих се види на којим пословима и са којом
стручном спремом је стечено радно искуство).

На основу члана 25 став 3 тачка 4 и члана 55а став 2 Закона о
Државној ревизорској институцији („Службени гласник РС”, бр.
101/05, 54/07 и 36/10), члана 61 став 1 Закона о државним службеницима („Службени гласник РС”, бр. 79/05, 81/05 - исправка, 83/05 исправка, 64/07, 67/07 - исправка, 116/08, 104/09 и 99/14), чланa 15
став 2, чланa 17 став 3 и члана 20 став 1 и 2 Уредбе о спровођењу
интерног и јавног конкурса за попуњавање радних места у државним органима („Службени гласник РС”, бр. 41/07 - пречишћен текст
и 109/09), Државна ревизорска институција оглашава

Фотокопије доказа које се прилажу уз пријаву морају бити оверене
код јавног бележника или у општини или у суду.

ЈАВНИ КОНКУРС
I Орган у коме се радно место попуњава: Државна ревизорска
институција, Београд, Макензијева 41
II Именовање државног ревизора

1. Државни ревизор, звање државни ревизор

Сектор за ревизију јавних предузећа, привредних
друштава и других правних лица које је основао или
има учешће у капиталу или у управљању корисник
јавних средстава, са местом рада у Београду
1 извршилац
Услови за рад на радном месту: високо образовање из области
економских или правних наука, на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким
струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од
најмање четири године или специјалистичким студијама на факултету; најмање седам година радног искуства у струци од чега три
године на пословима који су повезани са надлежностима Институције; положен испит за државног ревизора; познавање једног светског језика; познавање рада на рачунару.
Остали услови: 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.
Стручне оспособљености, знања и вештине које се проверавају у изборном поступку: познавање Закона о Државној
ревизорској институцији, Закона о буџетском систему, Закона о
рачуноводству, Закона о ревизији, Закона о јавним предузећима,
Међународних рачуноводствених стандарда, Међународних стандарда ревизије и Међународних стандарда финансијског извештавања, Закона о општем управном поступку - усмено; познавање
једног светског језика - усмено; познавање рада на рачунару - практичним радом на рачунару; вештина комуникације - усмено.
III Остали подаци
Рок у коме се подносе пријаве на конкурс: Рок за подношење
пријава на конкурс је 8 дана и почиње да тече наредног дана од
дана оглашавања јавног конкурса у периодичном издању огласа
Националне службе за запошљавање.
Лица задужена за давање обавештења о јавном конкурсу: Љиљана Чегар, тел. 011/304-22-31 и Милена Стојиновић, тел.
011/304-22-16.
Адреса на коју се подносе пријаве: Државна ревизорска институција, Београд, Макензијева 41, са назнаком „За јавни конкурс“.
Докази који се прилажу уз пријаву на конкурс: пријава потписана својеручно, са биографијом и наводима о досадашњем
радном искуству; оригинал или оверена фотокопија уверења о
држављанству; оригинал или оверена фотокопија извода из матичне књиге рођених; оригинал или оверена фотокопија доказа о
одговарајућој стручној спреми; оригинал или оверена фотокопија
доказа о положеном државном стручном испиту за рад у државним органима, оригинал или оверена фотокопија доказа о положеном испиту за државног ревизора, оригинал или оверена фотокопија исправа којима се доказује тражено радно искуство (потврде,
Бесплатна публикација о запошљавању

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.
Време и место провере оспособљености, знања и вештине:
Са кандидатима чије су пријаве благовремене, потпуне и јасне, уз
које су приложени сви потребни докази и који испуњавају услове,
провера стручне оспособљености, знања и вештина обавиће се 19.
априла 2016. године, са почетком у 10 часова, у Београду, Макензијева 41.
За кандидате који успешно заврше проверу познавања рада на
рачунару вршиће се провера познавања једног светског језика, а
за кандидате који успешно заврше и ову проверу биће спроведена
провера других стручних оспособљености, знања и вештина наведених у тексту огласа о јавном конкурсу.
Практичан рад на рачунару подразумева реализацију
задатака који обухватају: обраду текста, табеларно израчунавање, слање електронске поште у стандардним програмима - пакет
МS Office 2010, интернет (Internet Explorer).
Напомене: Радни однос се заснива на неодређено време. Кандидати који први пут заснивају радни однос у државном органу
подлежу пробном раду од шест месеци. Кандидати са положеним
правосудним испитом уместо уверења о положеном стручном испиту достављају уверење о положеном правосудном испиту. Неблаговремене, недопуштене, неразумљиве или непотпуне пријаве и
пријаве уз које нису приложени сви потребни докази, биће одбачене. Овај оглас објављује се на интернет презентацији Државне
ревизорске институције, на интернет презентацији Службе за управљање кадровима, на порталу е-управе, на огласној табли, интернет презентацији и периодичном издању огласа Националне службе за запошљавање.

Република Србија
РЕПУБЛИЧКА КОМИСИЈА ЗА
ЗАШТИТУ ПРАВА У ПОСТУПЦИМА
ЈАВНИХ НАБАВКИ
На основу чл. 54 и 61 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, 99/14) и члана 17 став 3 Уредбе
о спровођењу интерног и јавног конкурса за попуњавање радних
места у државним органима („Службени гласник РС“ бр. 41/07-пречишћен текст, 109/09)

Оглашава

ЈАВНИ КОНКУРС
ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ИЗВРШИЛАЧКОГ РАДНОГ МЕСТА
У РЕПУБЛИЧКОЈ КОМИСИЈИ ЗА ЗАШТИТУ ПРАВА У
ПОСТУПЦИМА ЈАВНИХ НАБАВКИ
I Oрган у коме се радно место попуњава: Републичка комисија
за заштиту права у поступцима јавних набавки, Београд, Немањина
22-26
II Радно место које се попуњава:

1. Руководилац Групе, у звању виши саветник

у Служби Републичке комисије за заштиту права
у поступцима јавних набавки, Сектору за опште
послове, Групи за финансијско-материјалне послове
1 извршилац
Опис послова: руководи радом Групе, планира, координира и
надзире рад извршилаца у Групи, обавља најсложеније послове из
делокруга Групе; прати прописе из области финансијско-материјал06.04.2016. | Број 668 |
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ног пословања и координира припрему и израду нацрта и предлога општих аката из делокруга рада Групе и учествује у њиховој
изради; прати реализацију финансијских и материјалних средстава
у циљу обезбеђења законског, наменског и економичног трошења,
а по потреби подноси захтев министарству надлежном за послове финансија за промене апропријација и квота; прати извршење
расхода по свим економским класификацијама и усаглашава књиговодствено стање аналитичких евиденција са главном књигом
Трезора; израђује анализе и извештаје о финансијско-материјалном пословању и извршењу буџета и доставља их министарству
надлежном за послове финансија и другим надлежним органима у
прописаним роковима; на основу планова активности других организационих јединица израђује нацрт финансијског плана за буџетску годину; потписује захтеве за плаћања; учествује у креирању
система донаторских пројеката и пружа стручну помоћ у реализацији тих пројеката; израђује завршни рачун; израђује извештај о
раду Групе и друге извештаје из делокруга Групе; обавља и друге
послове по налогу председника Републичке комисије и секретара
Службе.
Услови: стечено високо образовање из научне области економске
науке на основним академским студијама у обиму од најмање 240
ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање четири године или
специјалистичким студијама на факултету и најмање седам година
радног искуства у струци, положен државни стручни испит и знање
рада на рачунару (MS Office пакет и интернет).
Стручне оспособљености, знање и вештине које се проверавају у изборном поступку: познавање Закона о буџетском
систему, Уредбе о буџетском рачуноводству, Закона о платама
државних службеника и намештеника - усмено, познавање рада
на рачунару - увидом у доказ о познавању рада на рачунару или
практичном провером на рачунару, уколико овај доказ не поседује;
вештине: комуникативност - усмено.
III Место рада: Београд, Масарикова 5
IV Адреса на коју се подносе пријаве: Републичка комисија
за заштиту права у поступцима јавних набавки, 11000 Београд,
Немањина 22-26, са назнаком: „За јавни конкурс“.
V Лице задужено за давање обавештења: Свјетлана Радовић,
телефон: 011/20-60-949.
VI Услови за рад на радном месту: држављанство Републике
Србије; да је учесник конкурса пунолетан; да учеснику конкурса
раније није престајао радни однос у државном органу због теже
повреде дужности из радног односа и да није осуђиван на казну
затвора од најмање шест месеци.
VII Рок за подношење пријава: 8 дана и почиње да тече наредног дана од дана објављивања конкурса у периодичном издању
огласа Националне службе за запошљавање.
VIII Докази који се прилажу уз пријаву на конкурс: 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; оригинал или оверена фотокопија доказа о одговарајућој
стручној спреми; оригинал или оверена фотокопија доказа о положеном државном стручном испиту за рад у државним органима;
оригинал или оверена фотокопија доказа о радном искуству у струци (потврде, решења и други акти из којих се види на којим пословима, са којом стручном спремом и у ком периоду је стечено радно
искуство).
Државни службеник који се пријављује на јавни конкурс уместо
уверења о држављанству и извода из матичне књиге рођених подноси решење о распоређивању или премештају на радно место у
органу у коме ради или решење да је нераспоређен.
Уколико се уз пријаву на конкурс прилаже фотокопија доказа, иста
мора бити оверена код јавног бележника, у општини или суду.
Са кандидатима чије су пријаве благовремене, потпуне, јасне, уз
које су приложени сви потребни докази и који испуњавају услове за оглашено радно место, провера стручних оспособљености,
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знања и вештина кандидата у изборном поступку обавиће се дана
20.04.2016. године, са почетком у 10,00 часова, у просторијама
Републичке комисије за заштиту права у поступцима јавних набавки, Београд, Масарикова 5, о чему ће учесници конкурса бити
благовремено обавештени путем контакт телефона који наведу у
својим пријавама.
Напомена: За наведено радна места радни однос се заснива на
неодређено време, с тим да кандидати који први пут заснивају
радни однос на неодређено време у државном органу подлежу
пробном раду од шест месеци. Кандидати без положеног државног
стручног испита примају се на рад под условом да тај испит положе
до окончања пробног рада. Пријаве уз које нису приложени сви
потребни докази у оригиналу или фотокопији овереној код јавног
бележника, у општини или суду, као и непотпуне, недопуштене и
неблаговремене пријаве, биће одбачене.
Овај оглас објављује се на интернет презентацији Републичке
комисије за заштиту права у поступцима јавних набавки, на интернет презентацији Службе за управљање кадровима, на порталу
е-управе, на огласној табли Републичке комисије за заштиту права
у поступцима јавних набавки и 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.

РЕПУБЛИЧКИ ХИДРОМЕТЕОРОЛОШКИ
ЗАВОД СРБИЈЕ
11 000 Београд, Кнеза Вишеслава 66
тел. 011/3050-830

На основу члана 54 Закона о државним службеницима („Службени
гласник РС” бр. 79/05, 81/05, 83/05, 64/07, 67/07, 104/09 и 99/14 ) и
члана 17 ст. 1, чл. 19, 20 и члана 21 Уредбе о спровођењу интерног
и јавног конкурса за попуњавање радних места у државним органима („Службени гласник РС” бр. 41/07 и 109/09), оглашава јавни
конкурс за попуњавање извршилачких радних места:

Руководилац групе

у Сектору за метеоролошки осматрачки систем,
Одељење за аерологију и специјална метеоролошка
мерења, звање саветник
УСЛОВИ: стечено високо образовање из научне области у оквиру
образовно-научног поља 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 четири године или специјалистичким студијама на факултету, положен државни стручни испит,
најмање три године радног искуства у струци.
Стручне оспособљености, знање и вештине које се проверавају у изборном поступку: познавање Закона о државним
службеницима, Закона о јавним набавкама и подзаконских аката
који регулишу област јавних набавки - провераваће се усмено.
Вештина аналитичког резоновања и логичког закључивања, организационе способности и вештина руковођења провераваће се
посредно, путем стандардизованих тестова. Вештина комуникације
провераваће се усменим путем - разговором.

Руководилац групе

у Групи за јавне набавке, звање саветник
УСЛОВИ: стечено високо образовање из научне, односно стручне области у оквиру образовно-научног поља друштвено-хуманистичких наука или техничко-технолошких наука на: основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер
академским студијама, специјалистичким академским студијама,
специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање четири године или специјалистичким
студијама на факултету, положен државни стручни испит, најмање
три године радног искуства у струци.
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Стручне оспособљености, знање и вештине које се проверавају у изборном поступку: провера познавања Закона о метеоролошкој и хидролошкој делатности, стручних знања из области
аерологије и познавање методологије радиосондажних мерења вршиће се усмено. Вештина аналитичког резоновања и логичког
закључивања, организационе способности и вештина руковођења
провераваће се посредно, путем стандардизованих тестова. Вештина комуникације провераваће се усменим путем - разговором.
Место рада: Београд, Кнеза Вишеслава 66
Адреса на коју се подноси пријава: Републички хидрометеоролошки завод Србије, 11000 Београд, Кнеза Вишеслава 66, са назнаком „За јавни конкурс”.
Лице задужено за давање обавештења о конкурсу: Милош Милошевић, шеф Одсека за опште и персоналне послове, контакт телефон: 011/3050-830.
Општи услови за запослење: држављанство Републике Србије;
да учеснику конкурса није раније престајао радни однос у државном органу због теже повреде дужности из радног односа и да није
осуђиван на казну затвора од најмање 6 месеци.
Рок за подношење пријаве: рок за подношење пријаве 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; оригинал или оверена фотокопија дипломе којом се
потврђује стручна спрема; оригинал или оверена фотокопија доказа о положеном стручном испиту за рад у државним органима; оригинал или оверена фотокопија доказа о радном искуству у струци.
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
подносе се у оригиналу или у фотокопији која је оверена у општини
или у суду или код јавног бележника.
Трајање радног односа: радни однос се заснива на неодређено
време. Кандидати који први пут заснивају радни однос у државном
органу подлеже пробном раду у трајању од шест месеци. Кандидат
без положеног државног стручног испита прима се на рад под условом да тај испит положи до окончања пробног рада.
Провера оспособљености, знања и вештина кандидата чије су
пријаве благовремене, потпуне, јасне, уз које су приложени сви
потребни докази и који испуњавају услове за оглашено радно
место, обавиће се почев од 22.04.2016. године, од 09:00 часова у
Палати „Србија“, Нови Београд, Булевар Михаила Пупина 2 (источно крило), о чему ће кандидати бити обавештени на контакте (адресе или бројеве телефона) које наведу у својим пријавама.
Кандидати ће о датуму, месту и времену сваке наредне фазе изборног поступка бити обавештени на контакте (бројеве телефона), које
наведу у својим пријавама.
НАПОМЕНЕ: 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. Неблаговремене, недопуштене, неразумљиве или непотпуне пријаве и пријаве уз које нису приложени сви тражени докази
(како је то наведено у тексту огласа), у оригиналу или фотокопији
овереној у општини или суду или од стране јавног бележника, биће
одбачене закључком конкурсне комисије.
Овај оглас објављује се на веб-страници Републичког хидрометеоролошког Завода: www.hidmet.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 граматичком роду, односе се без дискриминације и на особе женског пола.
Бесплатна публикација о запошљавању

УПРАВА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ОБРЕНОВАЦ
11500 Обреновац, Вука Караџића 74
тел. 011/8721-786

Дипломирани правник

у Одељењу за урбанизам и комунално-грађевинске
послове, Одсек за спровођење поступка обједињене
процедуре
УСЛОВИ: завршен правни факултет, положен државни стручни
испит, најмање 3 године радног искуства у струци. Уз пријаву је
потребно приложити: диплому којом се потврђује стручна спрема
(оригинал или оверену фотокопију), уверење о положеном државном стручном испиту, доказ о радном стажу у струци, уверење о
држављанству Републике Србије (не старије од 6 месеци), извод
из матичне књиге рођених, доказ да против лица није покренута
истрага и да није подигнута оптужница (издат од стране надлежног
суда након објављивања овог огласа), уверење полицијске управе да лице није осуђивано за кривично дело на безусловну казну
затвора од најмање 6 месеци или за кажњиво дело које га чини
неподобним за обављање послова у државном органу (издато
након објављивања овог огласа). Пријаве на оглас слати на горенаведену адресу. Лице за контакт: Славица Лаиновић, тел. 011/8721786. Неблаговремене, неразумљиве или непотпуне пријаве, као и
пријаве уз које нису приложени потребни докази, неће се разматрати.

БОР
ЦЕНТАР ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД БОР
19210 Бор

Директор

на мандатни период од четири године
УСЛОВИ: да је кандидат држављанин Републике Србије; да је пунолетан; да има општу здравствену способност; да испуњава услове
из чл. 124 Закона о социјалној заштити, у погледу стручне спреме и
радног искуства; да није осуђиван за кривична дела на безусловну
казну затвора од најмање 6 месеци или за кажњиво дело које га
чини неподобним за обављање послова директора; високо образовање на студијама другог степена (мастер академске студије,
специјалистичке академске студије, специјалистичке струковне студије), односно на основним студијама у трајању од најмање четири
године и одговарајући академски, односно стручни назив утврђен
у области правних, економских, психолошких, педагошких и андрагошких и социолошких наука, односно стручни назив дипломирани
социјални радник; да има најмање пет година радног искуства у
струци. Уз пријаву на конкурс и конкурсну документацију кандидат
је дужан да поднесе и програм рада за мандатни период на који се
врши избор. Рок за подношење пријаве је 8 дана од дана објављивања огласа у листу “Послови”.

ЈАГОДИНА
ОПШТИНСКА УПРАВА
ОПШТИНЕ ЋУПРИЈА

35230 Ћуприја, 13. октобар 7

Административно-технички послови,
скупштински послови

у Одељењу за општу управу, скупштинске и
заједничке послове, на одређено време од 6 месеци,
због повећаног обима посла
УСЛОВИ: средња стручна спрема, IV степен стручне спреме, економског, техничког смера или гимназија, 6 месеци радног искуства,
положен стручни испит за рад у органима државне управе.

Порески контролор

у Одељењу локалне пореске администрације, на
одређено време од 6 месеци, због повећаног обима
посла
УСЛОВИ: високо образовање стечено на студијама другог степена,
мастер академске студије, специјалистичке академске студије, специјалистичке струковне студије или високо образовање стечено у
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складу са прописима који су важили до ступања на снагу Закона о
високом образовању и које је изједначено са академским називом
мастер, односно високо образовање стечено на основним студијама
у трајању од 4 године у обиму од 240 ЕСПБ бодова, правног економског или техничког смера, 1 година радног искуства, положен
стручни испит за рад у органима државне управе.

К РА Љ Е В О
ГРАД КРАЉЕВО
ГРАДСКА УПРАВА

36000 Краљево, Трг Јована Сарића 1
тел. 036/306-090, 306-009

ОСТАЛО: Кандидати морају да испуњавају и опште услове из члана 6 Закона о радним односима у државним органима („Службени
гласник РС”, бр. 48/91, 66/91, 44/98, 49/99, 34/2001 и 39/2002), и
то: да су држављани Републике Србије, да су пунолетни, да имају
општу здравствену способност, 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. Пријаве са доказима о испуњавању услова подносе се у року од 8 дана од дана објављивања огласа у публикацији
“Послови”. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узимати
у обзир. Пријаве са доказима о испуњавању услова доставити на
горенаведену адресу.

УСЛОВИ: стечено високо образовање из научне области економске
науке или правне науке на студијама првог степена (основне академске студије, основне струковне), односно на студијама у трајању
од најмање 3 године, VI степен стручне спреме, положен државни
стручни испит и најмање 1 година радног искуства у струци, познавање рада на рачунару.

К РА Г У Ј Е В А Ц
ГРАД КРАГУЈЕВАЦ
ГРАДСКА УПРАВА ЗА ЈАВНЕ НАБАВКЕ

у Одељењу за заједничке послове, на одређено
време до годину дана, због повећаног обима посла

34000 Крагујевац, Трг слободе 3
тел. 034/306-161

Извршилац за економско-финансијске послове
у поступцима јавних набавки директних
буџетских корисника
у Одељењу за економско-финансијске послове,
послове планирања и контроле јавних набавки, на
одређено време 12 месеци због повећаног обима
посла

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, 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 органим, потребно је да кандидат испуњава и посебне услове, који су утврђени Правилником о
унутрашњој организацији и систематизацији радних места у Градској управи за јавне набавке, и то: стечено високо образовање на
економском факултету или из области друштвено-хуманистичких
наука на основним академским студијама првог и другог степена у
обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама,
мастер струковним студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање четири године које су завршене према прописима који су важили до ступања на снагу Закона о
високом образовању и најмање 1 година радног стажа, положен
државни стручни испит.
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, уверење да се против
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 и доказ о радном
стажу. 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.

www.nsz.gov.rs
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Радно место за управљање имовином II

у Одељењу за управљање имовином и
информационе технологије, на одређено време до
годину дана, због повећаног обима посла

Радно место за административне послове

УСЛОВИ: средња стручна спрема друштвеног, природно-математичког, медицинског или техничко-технолошког смера или гимназија, IV степен стручне спреме; положен државни стручни испит
и најмање 1 година радног искуства у струци; познавање рада на
рачунару.
ОСТАЛО: Пријаве се могу предати лично на шалтеру 1 и 2 Градског
услужног центра или послати поштом на адресу: Градска управа
Града Краљева - Одељење за општу управу, Трг Јована Сарића
1, са назнаком “За оглас”, у року од 8 дана од дана објављивања
огласа у публикацији „Послови”. Уз пријаву кандидати су дужни да
доставе доказе о испуњавању услова: доказ о школској спреми,
извод из матичне књиге рођених, уверење о држављанству Републике Србије (не старије од 6 месеци), доказ о радном искуству у
струци, доказ о положеном државном стручном испиту (за рад у
органима државне управе), уверење да лице није осуђивано за кривично дело на безусловну казну затвора од најмање 6 месеци или
за кажњиво дело које га чини неподобним за обављање послова у
државном органу, издато од надлежне полицијске управе (не старије од 6 месеци), доказ о познавању рада на рачунару, а изабрани
кандидати по извршеном избору и лекарско уверење. Пријаве уз
које нису приложени сви потребни докази, у оригиналу или овереној фотокопији, као и неблаговремене пријаве, неће се разматрати.

НИШ
ЦЕНТАР ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД
ОПШТИНЕ РАЖАЊ
37215 Ражањ, Новоражањска 14
тел. 037/841-246

Директор

на период од 4 године
УСЛОВИ: високо образовање стечено на студијама другог степена (мастер академске студије, специјалистичке академске студије
или специјалистичке струковне студије), односно на основним студијама у трајању од најмање 4 године и одговарајући академски,
односно стручни назив утврђен у области правних, економских,
психолошких, педагошких и андрагошких и социолошких наука,
односно стручни назив дипломирани социјални радник и најмање 5
година радног искуства у струци. Уз пријаву доставити: диплому о
стеченој стручној спреми; уверење о држављанству; потврду о радном искуству у струци; програм рада за мандатни период; доказ о
општој здравственој способности; доказ да кандидат није осуђиван
за кривично дело на безусловну казну затвора у трајању дужем од 6
месеци или за кажњиво дело које га чини неподобним за обављање
послова у државном органу. Конкурсна документација не треба да
буде старија од 6 месеци. Пријаве са траженом документацијом
подносе се у року од 15 дана од дана објављивања конкурса, на
горенаведену адресу, са назнаком “Конкурс за именовање директора”. Неблаговремене пријаве неће бити разматране.
Национална служба за запошљавање • www.nsz.gov.rs

Администрација и управа

НОВИ СА Д
ОПШТИНА БАЧКИ ПЕТРОВАЦ
ОПШТИНСКА УПРАВА
21470 Бачки Петровац, Коларова 6

Послови из области борачко-инвалидске,
здравствене и социјалне заштите, послови
збрињавања избеглица и послови из области
родне равноправности
УСЛОВИ: да је кандидат пунолетан, да је држављанин Републике
Србије, да има општу здравствену способност, да није осуђиван на
казну затвора од најмање шест месеци, да испуњава друге услове утврђене законом, другим прописима или актом о систематизацији; високо образовање из научне области правне науке у оквиру образовно-научног поља друштвено-хуманистичких наука на
студијама другог степена (дипломске академске студије - мастер,
специјалистичке академске студије, специјалистичке струковне студије), односно на одговарајућим основним студијама у трајању од
најмање четири године, положен државни стручни испит, најмање
једна година радног искуства у струци, познавање словачког језика.

Послови израде пројеката и планирања развоја
општине и послови Канцеларије за младе
УСЛОВИ: да је кандидат пунолетан, да је држављанин Републике Србије, да има прописану стручну спрему, да испуњава остале
услове одређене законом, другим прописом и актом о систематизацији радних места, да није осуђиван на казну затвора од најмање
шест месеци; високо образовање из научних области економских
наука или менаџмент и бизнис у оквиру образовно-научног поља
друштвено-хуманистичких наука, односно техничко-технолошких
наука, на студијама другог степена (дипломске академске студије
- мастер, специјалистичке академске студије, специјалистичке
струковне студије), односно на одговарајућим основним студијама
у трајању од најмање четири године, положен државни стручни
испит, најмање једна година радног искуства у струци на одговарајућим пословима, познавање енглеског и словачког језика.
ОСТАЛО: Рок за подношење пријава је 8 дана од дана објављивања
огласа. Пријаве са потребном документацијом о испуњавању услова из огласа подносе се Општинској управи Општине Бачки Петровац, начелнику Општинске управе, на горенаведену адресу. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узимати у разматрање.

ПРИЈЕПОЉЕ
ОПШТИНА ПРИБОЈ
ОПШТИНСКА УПРАВА

31330 Прибој, 12. јануара 10
тел. 033/2445-412

Чистачица

на одређено време до повратка запослене са
боловања
УСЛОВИ: основна школа. Уз пријаву кандидат прилаже оригинале или оверене фотокопије уверења о држављанству и извода из
матичне књиге рођених, доказ о одговарајућој стручној спреми,
као и да испуњава и друге услове, у складу са Законом о радним
односима у државним органима. Сва обавештења о конкурсу могу

Први
утисак је
најважнији
будите
испред свих

Бесплатна публикација о запошљавању

се добити од начелника Општинске управе Прибој, непосредно канцеларија бр. 8, други спрат. Пријаве се подносе у року од 8 дана
од дана оглашавања у публикацији „Послови“. Подношење пријава
врши се на горенаведену адресу.

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

1) Возач

2 извршиоца
Опис радног места: по издатом путном налогу управља службеним возилом, стара се о наменском, рационалном и савесном
коришћењу возила, стара се о уредности и исправности возила у
складу са интерним актом Општинске управе и обавља друге техничке послове по налогу руководиоца.
УСЛОВИ: завршена средња стручна школа техничке струке у трогодишњем или четворогодишњем трајању; најмање једна година
радног искуства у оквиру захтеване стручне спреме; возачка дозвола Б категорије.

2) Економ
Опис радног места: врши пријем канцеларијског материјала и друге робе у магацин, издаје робу по основу налога, води магацинску
картотеку за робу, наручује робу и врши сравњивање улаза и излаза робе са материјалним књиговодством, стара се о стању на залихама, хигијени магацинског простора и роковима употребе робе.
УСЛОВИ: завршена гимназија или средња стручна школа у трогодишњем или четворогодишњем трајању; најмање једна година
радног искуства у оквиру захтеване стручне спреме.

3) Хигијеничар
Опис радног места: одржавање хигијене у службеним просторијама и објектима Општинске управе и других општинских органа и
служби и обавља и друге помоћне послове по упутствима и налогу
руководиоца.
УСЛОВИ: завршена основна школа.
ОСТАЛО: Кандидати поред наведених посебних услова морају
испуњавати и опште услове предвиђене чланом 6 Закона о радним
односима у државним органима, односно: да су држављани Републике Србије, да нису осуђивани за кривично дело на безусловну
казну затвора од најмање шест месеци или за кажњиво дело које
их чини неподобним за обављање послова у државном органу, као
и да поседују општу здравствену способност. Кандидат је дужан да
као доказе о испуњавању свих захтеваних услова приложи следећу
документацију: биографију (CV), диплому о захтеваном степену и
врсти стручне спреме, уверење о држављанству Републике Србије,
уверење о некажњавању (издаје орган унутрашњих послова - СУП),
доказ о стеченом радном искуству (оверена фотокопија радне књижице, поврда, уверење - радна места под редним бројем 1 и 2),
возачку дозволу (радно место број 1). Након одлуке о избору, а пре
уручења решења о заснивању радног односа, кандидат је у обавези
да достави и уверење о општој здравственој способности (издаје
надлежна здравствена установа). Сва документа неопходно је приложити у оригиналу или овереној копији, док датум издавања уверења о држављанству Републике Србије и уверења о некажњавању
не сме бити старији од шест месеци. Рок за пријављивање кандидата је 8 дана од дана објављивања огласа. Пријаве са доказима о
испуњавању услова из огласа подносе се путем поште, на адресу:
Општинска управа Општине Рума, 22400 Рума, Орловићева 5, са
назнаком „За оглас” или предајом на шалтеру писарнице на истој
адреси. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће бити узимане у
разматрање. За све информације у вези са огласом контактирати
персоналну службу Општинске управе, на број телефона: 022/433910, локал 121.
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ГРАД СРЕМСКА МИТРОВИЦА
ГРАДСКА УПРАВА ЗА
ОПШТЕ И ЗАЈЕДНИЧКЕ ПОСЛОВЕ

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

Административни послови

на одређено време до 24 месеца, због повећаног
обима посла
УСЛОВИ: Поред општих услова, прописаних чланом 6 Закона о радним односима у државним органима („Службени гласник РС”, број
48/91, 66/91, 44/98, 49/99, 34/01, 39/02, 49/05 и 23/13), кандидати
треба да испуњавају и следеће посебне услове: средње образовање
стечено у четворогодишњем трајању, друштвеног или техничког
смера, познавање рада на рачунару, 1 година радног искуства у
струци, положен државни стручни испит. Уз пријаву на оглас доставити доказе о испуњавању општих и посебних услова, у оригиналу
или овереној фотокопији, и то: диплому о стеченој стручној спреми, уверење о држављанству (не старије од 6 месеци), извод из
матичне књиге рођених, уверење полицијске управе да кандидат
није осуђиван за кривично дело на безусловну казну затвора од најмање шест месеци или за кажњиво дело које га чини неподобним
за обављање послова у државном органу, уверење о положеном
државном стручном испиту, уверење о стеченом радном искуству у
струци, доказ о познавању рада на рачунару (сертификат, оверена
копија сведочанства, уколико је лице похађало предмет информатике и рачунарства у средњој школи, оверена изјава о познавању
рада на рачунару и др.), уверење о здравственој способности доставља изабрани кандидат. Пријаве се подносе начелнику Градске
управе за опште и заједничке послове Града Сремска Митровица,
на горенаведену адресу, са назнаком „За оглас - административни
послови”. Оглас је отворен 8 дана од дана објављивања у публикацији „Послови”. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати. Информације на тел. 022/610-566 локал 101.

Трговина и услуге
„МИ-СИСТЕМ ЈДБ“ ДОО

11070 Нови Београд, Недељка Гвозденовића 37 лок. 4
тел. 065/2934-460

“BEOHOME TIM” DOO

11070 Нови Београд, Јурија Гагарина 86
тел. 060/6301-656

Хигијеничар

на одређено време до 12 месеци
5 извршилаца
УСЛОВИ: III степен стручне спреме у било ком занимању, радно
искуство 6 месеци, пробни рад 3 месеца. Пријаве слати на e-mail:
office@beohome.co.rs.

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.
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.

Електричар

на одређено време до 6 месеци
2 извршиоца
УСЛОВИ: IV или III степен стручне спреме енергетског смера, радно искуство 12 месеци, возачка дозвола Б категорије, пробни рад
3 месеца. Пријаве слати на имејл: misistem@misistem.co.rs или
misistemi@gmail.com.

„БОЈА“ ДОО
ЗА ИЗРАДУ САОБРАЋАЈНЕ СИГНАЛИЗАЦИЈЕ
25000 Сомбор, Арсенија Чарнојевића 16
тел. 025/416-194

Референт набавке и продаје
на одређено време

УСЛОВИ: VII степен стручне спреме; дипломирани инжењер грађевинарства - мастер инжењер грађевинарства; без радног искуства; возачка дозвола Б категорије; основна информатичка обука
(Windows, Word, Excel, Explorer, Outlook); енглески језик - почетни
ниво. Јављање кандидата на контакт телефон и достављање радних биографија на увид. Рок за пријаву је до попуне.

Национална служба
за запошљавање
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Трговина и услуге

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.

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.

WIENER STADTISCHE OSIGURANJE
ADO BEOGRAD

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.

Продавац осигурања аутоодговорности

WIENER STADTISCHE OSIGURANJE
ADO BEOGRAD

Нови Београд, Трешњиног цвета 1
e-mail: konkurs@wiener.co.rs

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.
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

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

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

Оператер у позивном центру

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 тимски рад; креативност и флексибилност; комуникативност и спремност за рад под притиском; преговарачке способности, упорност,
оптимизам.

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 се
заснива 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.

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
Бесплатна публикација о запошљавању

за рад у Београду
20 извршилаца

DIESEL 24 D.O.O.

11070 Нови Београд, Јурија Гагарина 63/53
e-mail: dimitrijevic@diesel24.com
тел. 036/329-580

Референт наплате
за рад у Краљеву
3 извршиоца

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, економске струке, у занимању: трговина нафтним дериватима на велико. Радно искуство
је пожељно, али није неопходно; перфектно познавање рада на
рачунару (Excel, Word, Outlook); конверзацијско познавање енглес06.04.2016. | Број 668 |
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ког, немачког или руског језика. Пријава на конкурс до 29.04.2016.
године. Телефон за контакт: 036/329-580, лице за контакт: Снежана Димитријевић.

„БАЛАТОН ШТАМПА“ ДОО

21000 Нови Сад, Богдана Шупута 73
тел. 021/504-666
e-mail: administracija@fotooko.rs

Књиговезац
2 извршиоца

УСЛОВИ: III степен стручне спреме у наведеном занимању; основна информатичка обука.

Помоћни радник у офсету

„ЈУГОДОМ“ ДОО

24000 Суботица, Палићки пут бб
тел. 062/4216-55

Магационер, трговац, виљушкариста
на одређено време 3 месеца
3 извршиоца

УСЛОВИ: без обзира на врсту и степен стручне спреме, рад у сменама. Кандадати могу да се јаве на горенаведени телефон. Оглас је
отворен до 29.04.2016. године.

ХОТЕЛ „СРБИЈА“ АД

11000 Београд, Устаничка 127 ц

Конобар

УСЛОВИ: IV степен стручне спреме у наведеном занимању; основна
информатичка обука.

на одређено време
3 извршиоца

ОСТАЛО: Пријаве се шаљу на наведени мејл или поштом на адресу.

ДОО “ПИЕДРА”

УСЛОВИ: III, IV, V степен стручне спреме - угоститељске струке,
конобар; радно искуство најмање 1 година; потребно знање енглеског језика - средњи ниво; флексибилност; спремност за тимски рад;
добра комуникација на српском и енглеском језику.

Извршилац за административне послове

на одређено време
3 извршиоца

21000 Нови Сад, Светозара Ћоровића 6
тел. 062/3030-28
e-mail: ilic@piedraserbia.com

на одређено време, пробни рад 3 месеца

УСЛОВИ: VII/1, VI/2 или IV степен стручне спреме економског смера; потребно радно искуство у комерцијалним пословима; положен
возачки испит Б категорије; завршена основна информатичка обука; знање енглеског језика средњег нивоа. Пријављивање је путем
мејла.

ДОО “МЕЛПОМЕНА”

21000 Нови Сад - Футог, Руменачка 34
тел. 062/842-5623

Пекар

за рад у Футогу
УСЛОВИ: IV, III, II степен стручне спреме у наведеном занимању;
три месеца радног искуства.

ROYAL CROWN DOO

24000 Суботица, Сомборски пут 75

Собарица

Кувар

УСЛОВИ: III, IV степен стручне спреме, угоститељске струке кувар; радно искуство најмање 1 година рада на пословима кувара;
флексибилност; спремност за тимски рад; добра комуникација.
ОСТАЛО: Кандидати пријаве са биографијом могу слати на e-mail:
mira.beocanin@hotelsrbija.com, до 09.04.2016. године. На разговор
ће бити позвани кандидати који буду у ужем избору.

„БГ БУРГЕР БАР“ ДОО

11000 Београд, Коларчева 5

Конобар

на одређено време
УСЛОВИ: најмање III степен стручне спреме; пожељно знање
енглеског језика - средњи ниво; комуникативност; спремност за
тимски рад.

Помоћни радник у кухињи
на одређено време

на одређено време 3 месеца, пробни рад 1 месец
2 извршиоца

УСЛОВИ: III степен стручне спреме; радно искуство није неопходно.

УСЛОВИ: без обзира на врсту и степен стручне спреме. Кандидати се могу јавити на телефон: 065/566-7007. Оглас је отворен до
30.04.2016. године.

ОСТАЛО: Кандидати пријаве са биографијом могу слати на e-mail:
dragana.stojanovic@hotelsrbija.com, до 09.04.2016. године.

DONA MILA GRANDE

24000 Суботица, Партизанских база 37
тел. 060/550-9005

Припремач хране

„VICONT VEKTOR“ DOO

11000 Београд, Кумодрашка 380
тел. 011/39-85-600

Комерцијалиста

2 извршиоца

на одређено време од 12 месеци

УСЛОВИ: без обзира на врсту и степен стручне спреме. Пожељно
знање мађарског језика. Кандидати се могу јавити на горенаведени
број телефона. Оглас је отворен до 20.04.2016. године.

УСЛОВИ: VII степен стручне спреме, дипломирани машински
инжењер; познавање рада на рачунару; напредно познавање Ms
Windows и Ms Office; поседовање возачке дозволе Б категорије;
познавање енглеског језика - средњи ниво. Пријаве слати на e-mail
адресу: office@vicont.rs. Рок за пријаву на конкурс је 20.04.2016.
године.
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“БИРО ЦЕНТАР” ДОО

11070 Нови Београд, Пеђе Милосављевића 60

Самостални мехатроничар

на одређено време до 3 месеца, пробни рад 1 месец
УСЛОВИ: VII степен стручне спреме, ЕТФ, ФТН, смер аутоматика
или аутоматизација процеса или VI степен стручне спреме, машинске струке, техничар за мехатронику, радно искуство 3 године на
одржавању корисничког интерфејса на touch screen-u, програмирање PLC-a, познавање рада на рачунару (MS Office), знање енглеског језика (средњи ниво). Пријаве слати на e-mail: office@canon.rs,
у року од 15 дана од дана објављивања огласа.

АУТО-КУЋА “ГУДАЛОВИЋ” ДОО
11070 Нови Београд, Јурија Гагарина 1
тел. 063/206-967

Ауто-механичар
2 извршиоца

УСЛОВИ: IV или III степен стручне спреме у наведеном занимању,
радно искуство 12 месеци, возачка дозвола Б категорије. Пријаве
слати у року од 30 дана од дана објављивања огласа.

ДОО “ЕЛИТ ПРОМЕТ”

21000 Нови Сад, Југ Богдана 35
тел. 063/531-703
e-mail: elitpromet@gmail.com

Продавац у прехрани
2 извршиоца

УСЛОВИ: IV или III степен стручне спреме у наведеном занимању;
рад у сменама. Пријављивање кандидата телефоном: 063/531-703.
Рок трајања огласа: 24.04.2016. године.

Mедицина

Потребна документација: радна биографија/CV на немачком
језику у Еуропас формату; диплома завршеног факултета - фотокопија (пожељно преведена на немачки језик и оверена од стране
судског тумача); уверење о положеном стручном испиту за медицинске раднике - фотокопија (пожељно преведена на немачки
језик и оверена од стране судског тумача; сертификат о стеченом
знању немачког језика - Б1 (Goethe instituta, OSD, DAF, TELC). Наведена документа доставити на српском језику.
Начин конкурисања: Кандидати који су евидентирани као незапослена лица у Националној служби за запошљавање, потребна
документа достављају филијали НСЗ у којој су пријављени, лично
или поштом, на адресу филијале, са назнаком „За запошљавање
радника у СР Немачкој - назив радног места за које конкуришу“.
Кандидати који нису евидентирани као незапослена лица у Националној служби за запошљавање потребна документа достављају
поштом, на адресу: Национална служба за запошљавање, Миграциони сервисни центар, Косте Абрашевића 10, са назнаком „За
запошљавање радника у СР Немачкој“. Непотпуна документација
неће бити разматрана.
За додатне информације о овом конкурсу кандидати могу
да се обрате:
- свом саветнику за запошљавање у филијали НСЗ
- Позивном центру НСЗ: 0800/300-301 (позив бесплатан)
- миграционим сервисним центрима НСЗ:

Миграциони сервисни центар Београд
НСЗ, Филијала Београд, Косте Абрашевића 10
тел. 011/2416-836, 2407-730
Миграциони сервисни центар Ниш
НСЗ, Филијала Ниш, Ратка Вукићевића 3
тел. 018/501-213
Миграциони сервисни центар Нови Сад
НСЗ, Филијала Нови Сад, Алберта Томе 2
тел. 021/4885-556, 4885-549
Миграциони сервисни центар Нови Пазар
НСЗ, Филијала Нови Пазар, Шабана Коче 18
тел. 020/330-047

НАЦИОНАЛНА СЛУЖБА ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ

Миграциони сервисни центар Крушевац
НСЗ, Филијала Крушевац, Балканска 33
тел. 037/412-531

Оглашава слободна радна места за рад у СР
Немачкој

Миграциони сервисни центар Краљево
НСЗ, Филијала Краљево, Цара Душана 78
тел. 036/302-029

Београд, Краља Милутина 8

Послодавац: Dr Med. Oliver Welke, СР Немачка

Лекар опште медицине или специјалиста
интерне медицине
УСЛОВИ: лекар опште медицине - VII степен стручне спреме; обавезно знање немачког језика, Б1 ниво према Европском референтном оквиру; стручни испит; пожељно је искуство ЕКГ-а и сонографије. Радно искуство - пожељно.
Врста радног односа: 3 месеца пробног рада укључених у 12
месеци едукације за лекаре опште праксе, на крају 3 месеца едукације за докторе натуропатије, плус додатна едукација, до максимално 24 месеца. Након завршетка специјалистичке обуке или ако већ
има специјализацију, кандидату се нуди једна или обе могућности:
уговор на неодређено време/партнерство.
ОСТАЛО: висина плате током едукације и специјализације износи
3.500 евра (бруто); са завршеном специјализацијом за неожењене/
неудате: 4.000 евра (бруто), око 2.380 евра (нето); са уговором на
неодређено време, зарада за ожењене/удате са двоје деце (од бруто 4.000 евра, нето око 2.780 евра); запослени сноси трошкове превоза од Републике Србије до СР Немачке, као и трошкове издавања
радне дозволе; запослени је од почетка рада социјално осигуран;
адекватан смештај може се организовати за првих пар месеци или
дуже, трошкове сноси запослени.
Бесплатна публикација о запошљавању

Миграциони сервисни центар Бор
НСЗ, Филијала Бор, 7. јула 29
тел. 030/453-121, 453-123
Детаљне информације о условима рада кандидати ће добити на
разговору са послодавцем. О месту и термину одржавања разговора кандидати који уђу у ужи избор биће обавештени путем телефона.
Рок трајања конкурса: 06.05.2016. године.

ОПШТА БОЛНИЦА
ПЕТРОВАЦ НА МЛАВИ

12300 Петровац на Млави, Моравска 2
тел. 012/327-983

Медицинска сестра - техничар
на одређено време
2 извршиоца

УСЛОВИ: IV степен стручне спреме, средња медицинска школа,
положен стручни испит. Уз пријаву поднети: краћу биографију,
оверену копију дипломе о завршеној одговарајућој школи са просечном оценом током школовања, оверену копију уверења о поло06.04.2016. | Број 668 |
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женом стручном испиту, фотокопију радне књижице уколико кандидат има радни стаж, извод из матичне књиге рођених, уверење о
држављанству, копију личне карте. Рок за пријављивање је 8 дана
од дана објављивања огласа у публикацији НСЗ „Послови“ Пријаве
слати у затвореним ковертама на горенаведену адресу или доставити лично у правну службу Опште болнице Петровац на Млави.
Неблаговремене пријаве и непотпуна документација неће бити узети у разматрање при избору кандидата.

ОБ „СВЕТИ ЛУКА“

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

Медицинска сестра - техничар

на одређено време до повратка запослене са
боловања
УСЛОВИ: средња стручна спрема - општи смер, положен стручни испит. Као доказе о испуњености услова кандидати су дужни
да доставе: пријаву на конкурс са кратком биографијом, бројем
телефона и адресом, оверену фотокопију дипломе о завршеном
IV степену стручне спреме, оверену фотокопију уверења о положеном стручном испиту, 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 на оглас достављати у затвореним ковертама
писарници Опште болнице „Свети Лука“ 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.

КЛИНИЧКО-БОЛНИЧКИ ЦЕНТАР
„ЗВЕЗДАРА“

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

Лекар специјалиста неурологије

за рад у Клиничком одељењу за неурологију
УСЛОВИ: VII/2 степен стручне спреме, завршен медицински факултет, положен специјалистички испит из неурологије.

Лекар специјалиста радиологије

за рад у Служби за радиологију и нуклеарну
медицину
УСЛОВИ: VII/2 степен стручне спреме, завршен медицински факултет, положен специјалистички испит из радиологије.
ОСТАЛО: Пријаве са биографијом и овереним фотокопијама доказа
о испуњавању услова подносе се у року од 8 дана од дана објављивања огласа у публикацији „Послови”, на горенаведену адресу, са
назнаком: “За конкурс ради пријема у радни однос”. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће бити узете у разматрање. Кандидати
ће писани путем бити обавештени о резултатима.

рад на радним местима са повећаним ризиком према Акту о процени ризика. Кандидати подносе следећа документа, у оригиналу
или овереној копији (не старија од 6 месеци): диплому медицинског факултета, уверење о положеном стручном испиту, уверење о
држављанству РС, извод из матичне књиге рођених извод из матичне књиге венчаних (ако је дошло до промене презимена кандидата); фотокопију радне књижице; доказ да се против кандидата не
води кривични поступак, да оптужница није ступила на правну снагу и да није покренута истрага (уверење надлежног суда); уверење
да кандидат није осуђиван за кривична дела која га чине неподобним за рад у здравственој установи (уверење надлежне полицијске
управе или полицијске станице); дозволу за рад - лиценцу издату од
надлежне коморе (ако је кандидат из радног односа) или решење
о упису у комору (ако кандидат није у радном односу); доказе о
додатном стручном образовању или оспособљености (уколико их
кандидат поседује); кратку биографију са адресом, контакт телефоном, имејл адресом. Приликом заснивања радног односа кандидат је дужан да достави: лекарско уверење као доказ о здравственој способности за послове за које се заснива радни однос (радно
место са повећаним ризиком према Акту о процени ризика). Уколико изабрани кандидат не достави горенаведено лекарско уверење у
захтеваном року, са њим се неће засновати радни однос. Пријавом
на оглас кандидат даје своју сагласност за обраду података о личности у сврхе избора за пријем у радни однос. Подаци се не могу
користити у друге сврхе. Подацима рукује и податке обрађује Завод
за хитну медицинску помоћ Крагујевац. Рок за подношење пријава
је 8 дана од дана објављивања огласа у публикацији „Послови”.
Оглас ће бити објављен и на интернет презентацији Министарства
здравља РС и интернет презентацији Завода. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати. Кандидати могу бити позвани
на разговор ради пружања додатних података који могу бити важни
за одлуку о пријему. По завршетку конкурса предата документа се
неће враћати кандидатима. Пријаве се подносе лично или путем
поште (препоручено) на горенаведену адресу, са назнаком: „Пријава на оглас за пријем у радни однос једног доктора медицине”.

ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ ПИРОТ
18300 Пирот, Кеј бб
www.zzjzpirot.org.rs

Здравствени радник

за рад у Центру за микробиологију
УСЛОВИ: Посебни услови за заснивање радног односа предвиђени
су Правилником о унутрашњем уређењу и систематизацији радних
места у ЗЗЈЗ Пирот бр. 331 од 08.02.2016. године, и то: завршена средња школа здравствене струке - смер лабораторијски техничар; положен стручни испит; познавање рада на компјутеру;
радно искуство у микробиолошкој лабораторији дуже од 6 месеци. Кандидати су дужни да доставе следећу документацију: кратку
биографију, адресу и контакт телефон; оверену фотокопију извода
из матичне књиге рођених; оверену фотокопију доказа о завршеној школи; оверену фотокопију уверења о положеном стручном
испиту; оверену фотокопију лиценце или решења о упису у Комору медицинских сестара и здравствених техничара Србије; оверену
потврду послодавца - здравствене установе о дужини радног стажа.
Рок за подношење пријаве је 8 дана од дана објављивања огласа.

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

Доктор медицине, за послове лекара опште
медицине

у екипи хитне медицинске помоћи у Служби за хитну
медицинску помоћ Завода, на одређено време ради
замене привремено одсутног запосленог
УСЛОВИ: Општи услови за заснивање радног односа утврђени су
Законом о раду („Службени гласник РС”, бр. 24/05, 61/05, 54/09 и
75/14), а посебни услови Правилником о унутрашњој организацији
и систематизацији послова у Заводу. Посебни услови: завршен
медицински факултет, VII степен стручне спреме; положен стручни испит; кандидат мора да испуњава здравствену способност за
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Пријаве се подносе поштом или лично на адресу ЗЗЈЗ Пирот, са
назнаком “Оглас”. Кандидати који испуњавају услове огласа могу
бити позвани на разговор, ради пружања додатних информација
које могу бити важне за доношење одлуке о пријему. Кандидат који
буде изабран, пре закључивања уговора о раду дужан је да достави доказ о здравственој способности за рад (лекарско уверење).
Непотпуне и неблаговремено приспеле пријаве неће се узимати у
разматрање.

ИНСТИТУТ ЗА РЕУМАТОЛОГИЈУ
11000 Београд, Ресавска 69
тел. 011/3600-812

Медицинска сестра - техничар за послове
здравствене неге хоспитализованих болесника
на одређено време до повратка запослене са
трудничког боловања, породиљског одсуства и
одсуства ради неге детета
2 извршиоца

УСЛОВИ: средња медицинска школа - општи смер; положен стручни испит за медицинску сестру - техничара; пробни рад три месеца;
лиценца Коморе медицинских сестара и здравствених техничара
Србије. Кандидати подносе: пријаву са кратком биографијом; фотокопију дипломе о завршеној средњој школи; фотокопију уверења
о положеном стручном испиту за медицинску сестру - техничара;
фотокопију лиценце Коморе медицинских сестара и здравствених
техничара Србије; фотокопију извода из матичне књиге рођених;
фотокопију личне карте. Пријаве са неопходним прилозима подносе се на наведену адресу Института, са назнаком “Пријава на оглас”.
Неблаговремене и непотпуне пријаве неће бити узимане у разматрање. На разговор ће бити позвани само кандидати који уђу у ужи
избор.

КЛИНИЧКО-БОЛНИЧКИ ЦЕНТАР ЗЕМУН
11080 Земун, Вукова 9

1) Лекар специјалиста педијатрије

у Болници за педијатрију, са пробним радом од 3
месеца
УСЛОВИ: висока стручна спрема (завршен медицински факултет);
положен стручни испит по завршеном медицинском факултету;
завршена специјализација из педијатрије; најмање 5 година радног
искуства.

2) Лекар специјалиста интерне медицине субспецијалиста нефрологије
у Служби нефрологије, Клиника за интерну
медицину, са пробним радом од 3 месеца

не фотокопије дипломе, уверења о положеном стручном испиту;
оверена фотокопија уверења о држављанству; фотокопија личне
карте (нечиповане и стари образац), односно чиповану доставити
на очитавање; фотокопију одјаве са претходног осигурања; радну књижицу. Комисија ће разматрати све доспеле, благовремене и
потпуне пријаве и са кандидатима који испуњавају услове за пријем
у радни однос обавиће се разговор ради прибављања додатних
релевантних података за доношење одлуке о избору кандидата.
Пријавом на оглас кандидат даје своју сагласност за обраду података о личности у сврхе избора за пријем у радни однос. Подаци се не
могу користити у друге сврхе. Подацима рукује и податке обрађује
Одељење за кадровске послове КБЦ Земун. Кандидати за горенаведена радна места дужни су да своје пријаве доставе писарници КБЦ
Земун, у затвореној коверти, са назнаком “За јавни оглас за пријем
у радни однос на неодређено време” са навођењем радног места
за које конкуришу, лично или путем поште, у року од 8 дана од
дана објављивања огласа. Неблаговремене пријаве као и пријаве
са непотпуном и неодговарајућом документацијом неће бити разматране. Кандидати који не буду изабрани документацију могу преузети на писарници КБЦ Земун.

ДОМ ЗДРАВЉА РАКОВИЦА

11090 Београд, Краљице Јелене 22

Лабораторијски техничар

на одређено време до 3 месеца, због повећаног
обима посла
УСЛОВИ: IV степен стручне спреме, медицинска школа - лабораторијски смер, положен стручни испит, дозвола за рад - лиценца,
возачка дозвола Б категорије, пожељно радно искуство најмање
3 године. Кандидати су у обавези да уз пријаву доставе: фотокопију дипломе о средњој медицинској школи - лабораторијски смер,
фотокопију уверења о положеном стручном испиту, фотокопију
дозволе за рад - лиценца издата од надлежне коморе (ако је кандидат у радном односу) или решење о упису у комору (ако кандидат
није у радном односу) уверење да кандидат није осуђиван (издаје
МУП, не старије од 6 месеци), уверење да се против кандидата не
води истрага и кривични поступак (издаје суд, не старије од 6 месеци), фотокопију возачке дозволе, кратку биографију са адресом и
контакт телефоном. Рок за подношење пријава је 8 дана од дана
објављивања огласа у публикацији “Послови”. Непотпуне и неблаговремне пријаве се неће разматрати. Кандидати који испуњавају услове огласа могу бити позвани на разговор ради пружања
додатних информација које могу бити важне за доношење одлуке о
пријему. Кандидат који буде изабран дужан је да пре закљчивања
уговора достави доказ о здравственој способности за рад на наведеним пословима. Одлука о избору ће бити објављена на огласној табли поред писарнице у приземљу Дома здравља Раковица,
Краљице Јелене 22, Београд. Пријаве слати поштом на адресу Дома
здравља Раковица, са назнаком “За оглас” или лично доставити у
писраницу Дома здравља Раковица.

УСЛОВИ: висока стручна спрема (завршен медицински факултет),
положен стручни испит по завршеном медицинском факултету;
завршена специјализација из интерне медицине; завршена ужа
специјализација из области нефрологије; најмање 10 година радног искуства.
ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс за заснивање радног односа прилажу се у овереној фотокопији следећа документа: потпуна лична и
радна биографија са адресом, контанкт телефоном, имејл адресом;
изјава кандидата да је здравствено способан за тражене послове
и да се против њега не води кривични поступак, својеручно потписана; диплома о завршеном факултету; уверење о положеном
стручном испиту; за радно место под бројем 1) - диплома о завршеној специјализацији из педијатрије; за радно место под бројем
2) - диплома о завршеној специјализацији из интерне медицине и
диплома о завршеној субспецијализацији из области нефрологије;
лиценца или решење о упису у Лекарску комору Србије; извод из
матичне књиге венчаних, ако је кандидат променио презиме; доказ
о радном искуству (фотокопија радне књижице).
ОСТАЛО: Приликом заснивања радног односа изабрани кандидати
су дужни да доставе: лекарско уверење као доказ о здравственој
способности за послове за које се заснива радни однос; уверење
да се против њих не води кривични поступак (издаје суд); овереБесплатна публикација о запошљавању
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УСТАНОВА СОЦИЈАЛНЕ ЗАШТИТЕ ЗА
СМЕШТАЈ СТАРИХ ЛИЦА
“LONG LIFE”
Мељак, Ибарски пут 75

Дипломирани социјални радник
на одређено време 12 месеци

УСЛОВИ: VII степен стручне спреме, без обзира на радно искуство,
положен стручни испит, пожељна лиценца, основно знање енглеког језика, знање рада на рачунару. CV слати искључиво на имејл:
dolores.vujovic@gmail.com.

„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.

ОПШТА БОЛНИЦА КРУШЕВАЦ
37000 Крушевац, Косовска 16
тел. 037/414-000, 421-826

Медицинска сестра - техничар

за рад у Амбуланти за пријем и збрињавање са
опсервацијом, Службе за интерну медицину, на
одређено време ради замене привремено одсутне
запослене, до истека породиљског одсуства,
одсуства са рада ради неге детета или одсуства са
рада ради посебне неге детета, односно до повратка
запослене на рад или престанка радног односа
УСЛОВИ: IV степен стручне спреме, средња медицинска школа
општег смера, положен стручни испит, поседовање лиценце за рад
или решење о упису у комору.

Медицинска сестра - техничар

за рад у Кабинету за контакта сочива, Служба за
офтамологију, на одређено време ради замене
привремено одсутне запослене, до повратка са
боловања на рад или престанка радног односа
УСЛОВИ: IV степен стручне спреме, средња медицинска школа
општег смера, положен стручни испит, поседовање лиценце за рад
или решење о упису у комору.

Инструментарка

за рад у Одељењу операционе сале, Служба за
гинекологију и акушерство са неонатологијом, на
одређено време ради замене привремено одсутне
запослене, до повратка са боловања на рад или
престанка радног односа
УСЛОВИ: IV степен стручне спреме, средња медицинска школа
општег или гинеколошко-акушерског смера и положен стручни
испит, поседовање лиценце за рад или решење о упису у комору.
ОСТАЛО: Кандидати подносе: молбу за пријем, биографију са адресом, контакт телефоном, оверену фотокопију дипломе, оверену
фотокопију уверења о положеном стручном испиту, фотокопију
личне карте или очитане податке са личне карте (уколико је чипована), фотокопију извода из матичне књиге венчаних (уколико су
дипломе или уверења издати на девојачко презиме), оверену фотокопију лиценце или решење о упису у именик одговарајуће коморе.
Пријавом на оглас кандидат даје своју сагласност за обраду података о личности у сврхе избора за пријем у радни однос. Подаци се не
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могу користити у друге сврхе. Изабрани кандидати пре заснивања
радног односа дужни су да доставе лекарско уверење као доказ
о здравственој способности за послове за које се заснива радни
однос. Уколико изабрани кандидат не достави наведена документа у остављеном року, са њим се неће закључити уговор о раду.
Пријаве слати на горенаведену адресу. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати. Пријаву доставити у затвореној
коверти, са назнаком “За оглас”, са називом и редним бројем радног
места за које се конкурише.

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

Медицинска сестра - техничар

у Одељењу неонаталне хирургије Службе опште
дечје хирургије Стационара на Клиници за дечју
хирургију, на одређено време до 30.04.2016. године
УСЛОВИ: Кандидати морају да испуњавају опште услове прописане законом, као и следеће посебне услове: да поседује средњу
стручну спрему - IV степен, завршена средња медицинска школа,
педијатријски или општи смер, положен стручни испит, лиценца за
рад. Уз пријаву се подносе, у оригиналу или овереној копији, следећа документа: диплома о завршеној средњој медицинској школи,
уверење о положеном стручном испиту, дозвола за рад - лиценца
издатс 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, кратка биографија (Curriculum Vitae, CV), са адресом, контакт
телефоном, интернет адресом. Рок за подношење пријаве је 8 дана
од дана објављивања огласа у публикацији „Послови“. Приликом
заснивања радног односа кандидат је дужан да достави лекарско
уверење о здравственој способности за послове које ће обављати.
Кандидати који испуњавају услове из огласа могу бити позвани на
разговор ради пружања додатних података који могу бити важни
за одлуку о пријему (претходно искуство у раду, просечна оцена у
току школовања, додатно образовање или оспособљености, дужина трајања школовања). Пријаве се предају у затвореној коверти,
лично или поштом на адресу Института, са назнаком: “Пријава на
оглас за пријем једне медицинске сестре на Одељењу неонаталне
хирургије”. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се разматрати.

Медицинска сестра - техничар

на Одељењу за неонатологију Службе за интензивну
негу и терапију и неонатологију Стационара Клинике
за педијатрију, на одређено време до повратка
запослене са породиљског одсуства и одсуства са
рада ради неге детета, пробни рад у трајању од 1
месеца

Медицинска сестра - техничар

на Одељењу за неонатологију Службе за интензивну
негу и терапију и неонатологију Стационара Клинике
за педијатрију, на одређено време до 30.04.2016.
године, због повећаног обима посла
УСЛОВИ: Кандидати морају да испуњавају опште услове прописане
законом, као и следеће посебне услове: да поседују средњу стручну спрему, IV степен, завршена средња медицинска школа, смер
педијатријска сестра - техничар или медицинска сестра техничар,
положен стручни испит, лиценца за рад. Уз пријаву се подносе у
оригиналу или овереној копији следећа документа: диплома о завршеној средњој медицинској школи, уверење о положеном стручном
испиту, дозвола за рад - лиценца издата од надлежне коморе или
решење о упису у именик коморе, уверење да се против кандидата
не води кривични поступак (уверење суда, не старије од 6 месеци),
уверење да кандидат није осуђиван (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 подноНационална служба за запошљавање • www.nsz.gov.rs

Mедицина / Пољопривреда

шење пријаве је 8 дана од дана објављивања огласа у публикацији “Послови”. Кандидати који испуњавају услове из огласа могу
бити позвани на разговор ради пружања додатних података који
могу бити важни за одлуку о пријему (претходно искуство у раду,
просечна оцена у току школовања, додатно образовање или оспособљености, дужина трајања школовања). Приликом заснивања
радног односа кандидат је дужан да достави лекарско уверење о
здравственој способности за послове које ће обављати. Пријаве се
предају у затвореној коверти, лично или поштом на адресу Института, са назнаком “Пријава на оглас за пријем медицинске сестре
- техничара на Одељењу за неонатологију”. Неблаговремене и
непотпуне пријаве неће се разматрати.

ОПШТА БОЛНИЦА
ПЕТРОВАЦ НА МЛАВИ

12300 Петровац на Млави, Моравска 2

Доктор медицине
5 извршилаца

УСЛОВИ: VII степен стручне спреме, медицински факултет. Уз
пријаву поднети: краћу биографију, оверену копију дипломе о
завршеној одговарајућој школи са просечном оценом током школовања, фотокопију радне књижице уколико кандидат има радни
стаж, извод из матичне књиге рођених, уверење о држављанству,
копију личне карте.

Медицинска сестра - техничар
2 извршиоца

САВЕЗ ЗА ЦЕРЕБРАЛНУ И
ДЕЧИЈУ ПАРАЛИЗУ
11000 Београд, Панчићева 16
тел. 011/2184-533

Стручни сарадник

за рад у дневном боравку
УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме; завршено високо образовање на студијама првог степена (основне академске студије),
односно на студијама у трајању од 4,5 године; факултет за специјалну едукацију и рехабилитацију, дефектолог - соматопед;
познавање рада на рачунару; да су кандидати држављани Републике Србије; да имају одговарајућу стручну спрему за радно место за
које конкуришу; да се против њих не води кривични поступак због
кривичног дела за које се гони по службеној дужности. Кандидати
уз пријаву на конкурс достављају: биографију са наводима о досадашњем радном искуству; уверење о држављанству (не старије
од шест месеци); извод из матичне књиге рођених (ако није нови
образац - не старији од шест месеци); оверену фотоопију дипломе о
стечном високом образовању; доказ о поседовању знања прописаних посебним условима конкурса (страни језик, познавање рада на
рачунару и сл.); уверење надлежног суда да се против кандидата
не води кривични поступак због кривичног дела за које се гони по
службеној дужности (не старије од шест месеци). Пријаве се достављају путем поште, препоручено на наведену адресу Савеза, са
назнаком “За конкурс”. Све детаљне информације можете добити
на број телефона 011/2184-533. Неблаговремене и некомплетне
пријаве неће бити разматране.

УСЛОВИ: IV степен стручне спреме, средња медицинска школа,
положен стручни испит. Уз пријаву поднети: краћу биографију,
оверену копију дипломе о завршеној одговарајућој школи са просечном оценом током школовања, оверену копију уверења о положеном стручном испиту, фотокопију радне књижице уколико кандидат има радни стаж, извод из матичне књиге рођених, уверење о
држављанству, копију личне карте.

Нови Бечеј, Карађорђева 168

Виши санитарни техничар

Дипломирани инжењер пољопривреде

УСЛОВИ: VI степен стручне спреме, виша медицинска школа, положен стручни испит. Уз пријаву поднети: краћу биографију, оверену копију дипломе о завршеној одговарајућој школи са просечном
оценом током школовања, оверену копију уверења о положеном
стручном испиту, фотокопију радне књижице уколико кандидат
има радни стаж, извод из матичне књиге рођених, уверење о
држављанству, копију личне карте.

УСЛОВИ: дипломирани инжењер пољопривреде, смер заштитар
биља; теренски рад; возачка дозвола Б категорије; радно искуство
минимум 5 година. Кандидати своје радне биографије треба да
пошаљу на мејл адресу: vrebelovd@gmail.com или на адресу послодавца.

ОСТАЛО: Рок за пријављивање је 8 дана од дана објављивања
огласа у публикацији „Послови”. Пријаве слати у затвореним ковертама на горенаведену адресу или доставити лично у правну службу Опште болнице Петровац на Млави. Неблаговремене пријаве и
непотпуна документација неће бити узета у разматрање при избору
кандидата.

21238 Чуруг, Трг слободе 2

СПЕЦИЈАЛНА БОЛНИЦА ЗА
ЦЕРЕБРАЛНУ ПАРАЛИЗУ И
РАЗВОЈНУ НЕУРОЛОГИЈУ

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

Пољопривреда
ВРЕБАЛОВ АГРАР

ОЗЗ “ЧУРУГ”
Директор

на мандатни период од 5 година
УСЛОВИ: пољопривредни, економски, правни или ветеринарски факултет; најмање 3 године радног искуства на пословима са
посебним овлашћењима и одговорностима. Уз пријаву за конкурс
приложити план рада Задруге за период од 5 година. Пријаве слати
на горенаведену адресу, са назнаком “За конкурс”. Рок за пријаву
је 15 дана.

Медицинска сестра - техничар

на одређено време по основу замене привремено
одсутног радника
УСЛОВИ: средња медицинска школа, IV степен - општи или
педијатријски смер; положен стручни испит; радно искуство до 6
месеци. Кандидати су обавезни да доставе писану пријаву на оглас
са краћом биографијом. Уз пријаву се подносе оверене фотокопије: дипломе о завршеној школи, извода из матичне књиге рођених, уверења о држављанству, потврда да се против лица не води
судски поступак, доказ о радном искуству, уверење о положеном
стручном испиту. Пријаве са потребном документацијом достављају
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”.
Бесплатна публикација о запошљавању
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Грађевинарство и индустрија / Култура и информисање

Грађевинарство и индустрија
„БАЛАШ КУПУЗИШТЕ“ ДОО, КЛАДОВО
Купузиште, Дунавска 55
тел. 069/636-203

Руковалац грађевинских машина

на одређено време - 3 месеца, место рада Кладово
4 извршиоца
УСЛОВИ: I, II степен стручне спреме, 12 месеци радног искуства;
возачка дозвола Б и Ц категорије.

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.

Руковалац грађевинским машинама
на одређено време до 24 месеца
15 извршилаца

Возач моторних возила

на одређено време до 24 месеца
10 извршилаца

Помоћни грађевински радник
на одређено време до 24 месеца
20 извршилаца

УСЛОВИ: ПК или КВ стручна спрема; могућност сталног запослења. Молбе доставити лично или поштом на адресу или на e-mail:
kadrovi@puteviuzice.com.

Култура и информисање

ОСТАЛО: теренски рад, рад ван просторија послодавца, обезбеђен
превоз, обезбеђен смештај, обезбеђена исхрана. Трајање конкурса:
до попуне. Кандидати се могу јавити послодавцу на горенаведени
број телефона, лице за контакт: Мирослав Балашевић.

СУРДУЛИЧКИ КУЛТУРНИ ЦЕНТАР

ЕЛЕКТРОПОРЦЕЛАН АД

на мандатни период од 4 године

21000 Нови Сад, Марка Миљанова 15
тел. 021/422-266
e-mail: bozidar.gazdic@elektroporcelan.com

Технолог у производњи електропорцелана
на одређено време 3 месеца
2 извршиоца

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме; дипломирани инжењер
технологије за неметале; знање енглеског језика конверзацијског
нивоа. Пријаве слати мејлом.

KRYOOPREMA
ДОО ПАНЧЕВО

Панчево, Утве Златокриле 9
тел. 013/301-245
e-mail: sjovanovic@kryooprema.com

Металостругар

пробни рад 3 месеца

17530 Сурдулица, Омладинска 1

Директор СКЦ

УСЛОВИ: високо образовање стечено на основним студијама у
трајању од најмање четири године, постдипломске или дипломске
академске студије - мастер; 3 године радног искуства у култури,
држављанство Републике Србије, општа здравствена способност.
Конкурсна документација треба да садржи: предлог програма рада
и развоја Културног центра за период од четири године; оверену
копију дипломе или уверења о стеченој стручној спреми; доказ о
радном искуству; биографију која мора да садржи елементе који
доказују стручност из делокруга рада установа културе са кратким прегледом остварених резултата у раду; уверење надлежног
органа да се против кандидата не води истрага и да против њега
није подигнута оптужница (не старије од 6 месеци) за кривична
дела која се гоне по службеној дужности; уверење о држављанству
Републике Србије (не старије од 6 месеци); извод из матичне књиге
рођених; оверена копија личне карте; доказ о општој здравственој способности - лекарско уверење (оригинал). Рок за подношење
пријава је 15 дана од дана објављивања конкурса. Пријаве слати на
горенаведену адресу у затвореној коверти, са назнаком „За конкурс
- директор СКЦ“. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће бити
разматране. Телефон за информације: 017/815-018.

Опис посла: стругарски послови и помоћни браварски послови прецизна израда делова.
УСЛОВИ: III или IV степен стручне спреме; потребно је радно искуство од 6 месеци; потребно је знање браварских послова; пожељна возачка дозвола Б категорије. Обезбеђени превоз и исхрана.
Трајање конкурса: до попуне радног места. Кандидати могу своје
радне биографије да доставе путем поште, имејла или да се јаве на
контакт телефон послодавца, лице за контакт: Светлана Јовановић.

АД “ПУТЕВИ”

31000 Ужице, Николе Пашића 38
тел. 031/512-822

Зидар

на одређено време до 24 месеца
10 извршилаца

Тесар

на одређено време до 24 месеца
10 извршилаца

Армирач

на одређено време до 24 месеца
10 извршилаца
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ЗАКОН О ОСНОВАМА СИСТЕМА
ОБРАЗОВАЊА И ВАСПИТАЊА
Услови за пријем у радни однос
Члан 120
У радни однос у установи може да буде примљено лице
под условима прописаним законом и ако:
1) има одговарајуће образовање;
2) има психичку, физичку и здравствену способност за рад
са децом и ученицима;
3) није осуђивано правноснажном пресудом за кривично
дело за које је изречена безусловна казна затвора у трајању
од најмање три месеца, као и за кривична дела насиље у
породици, одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног лица или родоскрнављење, за кривично дело примање мита или давање мита, за кривично дело из
групе кривичних дела против полне слободе, против правног
саобраћаја и против човечности и других добара заштићених међународним правом, без обзира на изречену кривичну
санкцију, и за које није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање;
4) има држављанство Републике Србије.
5) зна језик на коме се остварује образовно-васпитни рад.
Услови из става 1 овог члана доказују се приликом пријема
у радни однос и проверавају се у току рада.
Доказ о испуњености услова из става 1, тач. 1) и 4) и 5) овог
члана подносе се уз пријаву на конкурс, а из става 1 тачка 2)
овог члана пре закључења уговора о раду. Доказ из става 1.
тачка 3) овог члана прибавља установа.
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
ГРАЂЕВИНСКИ ФАКУЛТЕТ

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

Расписује конкурс за избор у звање и заснивање
радног односа:

Ванредни професор за уже научне области
Механика тла и Фундирање
на одређено време од пет година

УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме, докторат из уже научне
области којој припада наставни предмет.

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
ПРАВНИ ФАКУЛТЕТ

Београд, Булевар краља Александра 67

Расписује конкурс за избор у звање и заснивање
радног односа:

Редовни професор за ужу научну област Правна
историја, предмет Римско приватно право
УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме, научни степен доктора наука
из научне области за коју се бира. Остали услови утврђени су чланом 64 став 9 Закона о високом образовању („Службени гласник
РС“ број 76/05, 100/07 - аутентично тумачење, 97/08, 44/10, 93/12,
89/13, 99/14, 45/15 - аутентично тумачење и 68/15) и чланом 105 и
107 Статута Правног факултета Универзитета у Београду.

Сарадник у настави за Уставноправну ужу
научну област, предмет Политички систем
на одређено време

УСЛОВИ: студент мастер академских или специјалистичких студија
који је студије првог степена завршио са укупном просечном оценом најмање 8. Ближи услови утврђени су чланом 71 став 1 Закона
о високом образовању („Службени гласник РС“, бр.76/05, 100/07
- аутентично тумачење, 97/08, 44/10, 93/12, 89/13, 99/14, 45/15
- аутентично тумачење и 68/15) и чланом 109 Статута Правног
факултета Универзитета у Београду.
ОСТАЛО: Пријаве кандидата са прилозима (биографија, списак
научних радова, радови, дипломе о одговарајућој стручној спреми,
извод из матичне књиге рођених и уверење о држављанству), подносе се на горенаведену адресу, у року од 15 дана од дана објављивања конкурса.

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
САОБРАЋАЈНИ ФАКУЛТЕТ

11000 Београд, Војводе Степе 305

Портир

на одређено време од 3 месеца
УСЛОВИ: средња или нижа стручна спрема, положен испит из противпожарне заштите, рад у сменама. Уз пријаву са биографским
подацима кандидати треба да приложе: фотокопију извода из матичне књиге рођених, фотокопију дипломе о завршеној школи, фотокопију уверења о држављанству Републике Србије - оригинале на
увид. Рок за пријављивање кандидата је 8 дана од дана објављивања огласа у публикацији „Послови”. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће бити разматране. Избор кандидата извршиће се у
року од 15 дана по истеку рока за подношење пријава. Пријаве са
доказима о испуњености услова конкурса доставити на адресу: Саобраћајни факултет, Служби за опште послове - пријава на конкурс,
11000 Београд, Војводе Степе 305.

Асистент - студент докторских студија за уже
научне области Механика тла и Геотехника
саобраћајница
на одређено време од три године

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме из уже научне области за
коју се бира (студент докторских студија), услови у складу са чл. 72
став 1 Закона о високом образовању („Сл. гласник РС“ 76/05, 97/08,
44/10, 100/07, 93/12, 89/13, 99/14, 45/15 - др. пропис, 68/15).
ОСТАЛО: Кандидати поред општих услова треба да испуњавају и
услове предвиђене одредбама Закона о високом образовању и Статута Грађевинског факултета Универзитета у Београду. Уз пријаву
доставити биографију са подацима о досадашњем раду, списак
научних радова и оверен препис дипломе. Рок за пријављивање је
15 дана од дана објављивања кoнкурса. Непотпуне и неблаговремено достављене пријаве неће се узимати у разматрање.
Бесплатна публикација о запошљавању
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УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
РУДАРСКО-ГЕОЛОШКИ ФАКУЛТЕТ

ПОЉОПРИВРЕДНА ШКОЛА
СА ДОМОМ УЧЕНИКА ПК „БЕОГРАД”

Редовни професор за ужу научну област
Транспортни и извозни системи

Наставник стручних предмета прехрамбене
струке (Сировине у месарству, Исхрана људи,
Операције и мерење и месарству, Технолошке
операције, Ензимологија, Изборна технологија,
Аграрни туризам, Прерада меса)

11000 Београд, Ђушина 7

УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме, докторат из научне области
којој припада ужа научна област. Остали услови утврђени су
одредбама члана 64 став 8 Закона о високом образовању (“Службени гласник РС”, број 76/2005, 100/2007 - аутентично тумачење,
97/2008, 44/2010, 93/2012, 89/2013, 99/2014, 45/2015 - аутентично
тумачење и 68/2015), у складу са којима ће бити извршен избор
пријављених кандидата.

Ванредни професор за ужу научну област
Геофизика
на одређено време од пет година

УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме, докторат из научне области
којој припада ужа научна област. Остали услови утврђени су
одредбама члана 64 став 7 Закона о високом образовању (“Службени гласник РС”, број 76/2005, 100/2007 - аутентично тумачење,
97/2008, 44/2010, 93/2012, 89/2013, 99/2014, 45/2015 - аутентично
тумачење и 68/2015), у складу са којима ће бити извршен избор
пријављених кандидата.
ОСТАЛО: Пријаве са прилозима (биографија, списак стручних радова, радови, диплома о одговарајућој стручној спреми и потврде о
статусу) доставити на наведену адресу Рударско-геолошког факултета. Рок за пријављивање је 15 дана од дана објављивања конкурса.

ИСПРАВКА ОГЛАСА
ОШ „ДР ДРАГАН ХЕРЦОГ“
Београд, Војводе Миленка 33

Оглас објављен у публикацији „Послови“ 30.03.2016. године, за радно место: наставник француског језика, са 50%
радног времена, на одређено време до повратка раднице
са породиљског одсуства и одсуства ради неге детета, за
рад у београдским болницама и у кућној настави, 2 извршиоца, мења се у погледу броја извршилаца, тако што
уместо: 2, треба да стоји: 1 извршилац. У осталом делу
текст огласа је непромењен.

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
ЕЛЕКТРОТЕХНИЧКИ ФАКУЛТЕТ

Београд, Булевар краља Александра 73

Доцент за ужу научну област
Електромагнетика, антене и микроталаси
УСЛОВИ: Услови конкурса утврђени су Законом о високом образовању („Сл. гласник РС” бр. 76/2005, 100/2007 - аутентично тумачење, 97/2008, 44/2010, 93/2012, 89/2013, 99/2014, 45/2015 - аутентично тумачење и 68/2015), Статутом Електротехничког факултета,
Правилником о начину и поступку стицања звања и заснивања радног односа наставника Универзитета у Београду и Правилником о
избору у звања наставника и сарадника Електротехничког факултета у Београду, у складу са којима ће бити извршен избор пријављених кандидата. Молбе са потребним документима (биографија са
списком објављених радова, копија дипломе, односно уверење које
важи до издавања дипломе и уверење о држављанству), доставити
у року од 15 дана од дана објављивања конкурса, Архиви Факултета, на наведену адресу.

Национална служба
за запошљавање

11210 Београд, Панчевачки пут 39

на одређено време ради замене запослене, преко 60
дана

УСЛОВИ: Поред општих услова, за рад у школи може бити примљено лице које испуњава и посебне услове предвиђене чл. 8 и 120
Закона о основама система образовања и васпитања („Сл. гласник РС”, бр. 72/09, 52/11, 55/13) и за наставнике Правилником о
врсти стручне спреме наставника, стручних сарадника и помоћних
наставника у стручним школама. Кандидати уз пријаву на конкурс
подносе: оверену фотокопију дипломе о стечном образовању, оверену фотокопију уверења о држављанству, оверену фотокопију
извода из матичне књиге рођених, доказ да знају језик на ком се
остварује образовно-васпитни рад и доказ да испуњавају услов из
члана 8 став 4 Закона о основама система образовања и васпитања,
тј. да имају образовање из психолошких, педагошких и методичких
дисциплина стечено на високошколској установи у току студија или
након дипломирања од најмање 30 бодова и шест бодова праксе у
установи, у складу са Европским системом преноса бодова. Наставник, васпитач и стручни сарадник који је у току студија положио
испите из педагогије и психологије или је положио стручни испит,
односно испит за лиценцу, сматра се да има образовање из члана 8 став 4 Закона. Подносе се оверене фотокопије и исте се не
враћају кандидатима. Потребна документа доставити на горенаведену адресу, у року од 8 дана од дана објављивања у публикацији
„Послови”. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се разматрати.

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
МЕДИЦИНСКИ ФАКУЛТЕТ
11000 Београд, Др Суботића 8
тел. 011/3636-320

Наставник за избор у звање редовног
професора за ужу научну област Биофизика у
медицини
Наставник за избор у звање редовног
професора за ужу научну област Имунологија
Наставник за избор у звање редовног
професора за ужу научну област
Фармакологија, клиничка фармакологија и
токсикологија
Наставник за избор у звање редовног
професора за ужу научну област Интерна
медицина (ендокринологија)
Наставник за избор у звање редовног
професора за ужу научну област Интерна
медицина (алергологија)
Наставник за избор у звање редовног
професора за ужу научну област Хирургија са
анестезиологијом (општа хирургија)
2 извршиоца

Наставник за избор у звање ванредног
професора за ужу научну област Анатомија
на одређено време од 5 година
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Наставник за избор у звање ванредног
професора за ужу научну област Медицинска
физиологија
на одређено време од 5 година

Наставник за избор у звање ванредног
професора за ужу научну област Хигијена са
медицинском екологијом
на одређено време од 5 година

Наставник за избор у звање ванредног
професора за ужу научну област Интерна
медицина (кардиологија)
на одређено време од 5 година

Наставник за избор у звање ванредног
професора за ужу научну област Хирургија са
анестезиологијом (ортопедија)
на одређено време од 5 година

Наставник за избор у звање ванредног
професора за ужу научну област Хирургија
са анестезиологијом (анестезиологија и
реаниматологија)
на одређено време од 5 година

Наставник за избор у звање доцента за
ужу научну област Медицинска и клиничка
биохемија
на одређено време од 5 година

Наставник за избор у звање доцента за ужу
научну област Имунолоигија
на одређено време од 5 година

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

Сарадник за избор у звање асистента за ужу
научну област Фармакологија, клиничка
фармакологија и токсикологија
на одређено време од 3 године
2 извршиоца

Сарадник за избор у звање асистента за ужу
научну област Судска медицина
на одређено време од 3 године

УСЛОВИ: VII степен стручне спреме, медицински факултет; општи
и посебни услови предвиђени Законом о високом образовању и
Статутом Медицинског факултета у Београду.
ОСТАЛО: Посебан услов: кандидати који конкуришу за клиничке
наставне предмете подносе доказ о радном односу на клиници која
је наставна база Медицинског факултета у Београду. Пријаве са
документацијом о испуњавању услова конкурса (у складу са Статутом Медицинског факултета и Правилником о начину и поступку
стицања звања и заснивања радног односа Универзитета у Београду), подносе се писарници Медицинског факутлета, на наведену
адресу, у року од 15 дана од дана објављивања конкурса.

ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА
“11. АПРИЛ”

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

Административни радник
УСЛОВИ: IV степен стручне спреме, економска, правно-биротехничка струка или гимназија.

Мајстор на одржавању објеката и опреме водоинсталатер

Наставник за избор у звање доцента за ужу
научну област Фармакологија, клиничка
фармакологија и токсикологија

УСЛОВИ: III степен стручне спреме, техничка, грађевинска школа,
КВ радник водоинсталатер, возачка дозвола Б или Ц категорије.

Наставник за избор у звање доцента за
ужу научну област Физикална медицина и
рехабилитација

УСЛОВИ: IV или III степен стручне спреме, електротехничка,
машинска школа, возачка дозвола Б или Ц категорије.

на одређено време од 5 година

на одређено време од 5 година

Наставник за избор у звање доцента за
ужу научну област Интерна медицина
(кардиологија)
на одређено време од 5 година
2 извршиоца

УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме, медицински факултет, општи
и посебни услови предвиђени Законом о високом образовању и
Статутом Медицинског факултета у Београду.

Наставник за избор у звање ванредног
професора за ужу научну област Биофизика у
медицини
на одређено време од 5 година

УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме, физички факултет; општи и
посебни услови предвиђени Законом о високом образовању и Статутом Медицинског факултета у Београду.

Сарадник за избор у звање асистента за ужу
научну област Патолошка физиологија
на одређено време од 3 године
2 извршиоца

Бесплатна публикација о запошљавању

Мајстор на одржавању објеката и опреме погонски електричар

ОСТАЛО: Поред општих услова за заснивање радног односа предвиђених чл. 24 Закона о раду, кандидати треба да испуњавају и
услове прописане чл. 120 ст. 1 тачке 1, 2, 3, 4, 5 Закона о основама система образовања и васпитања. Уз пријаву доставити доказ
о стручној спреми и уверење о држављанству. Фотокопије морају
бити оверене и не старије од 6 месеци. Изабрани кандидат пре
заснивања радног односа дужан је да достави лекарско уверење
и санитарну књижицу. Доказ да кандидати нису осуђивани правоснажном пресудом за кривична дела утврђена у чл. 120 ст. 1 тачка
3 Закона о основама система образовања и васпитања прибавља
установа од надлежног органа. Писане пријаве доставити искључиво путем поште на наведену адресу, са назнаком радног места за
које се кандидат пријављује.

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

Доцент за ужу научну област Фармацеутска медицинска хемија и структурна анализа
на одређено врема од 5 година

УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме, научни назив доктора наука,
завршен фармацеутски факултет. Поред наведених услова, кандидати треба да испуњавају и друге услове предвиђене одредбама
06.04.2016. | Број 668 |

27

Наука и образовање

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.

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
ФАКУЛТЕТ ОРГАНИЗАЦИОНИХ НАУКА
11000 Београд, Јове Илића 154
тел. 011/3950-867

Редовни професор за ужу научну област
Софтверско инжењерство
УСЛОВИ: научни назив доктора наука; научни, односно стручни радови објављени у научним часописима или зборницима, са
рецензијама; више научних радова од значаја за развој науке у
ужој научној области објављених у међународним или водећим
домаћим часописима, са рецензијама; оригинално стручно остварење (пројекат, студија, патент, оригинални метод, нова сорта
и сл.), односно руковођење или учешће у научним пројектима,
објављен уџбеник, монографија, практикум или збирка задатака за
ужу научну област за коју се бира оригинално стручно остварење;
и више радова саопштених на међународним или домаћим научним
скуповима; већи број научних радова који утичу на развој научне
мисли у ужој области, објављених у међународним или водећим
домаћим часописима, са рецензијама; већи број научних радова и
саопштења изнетих на међународним или домаћим научним скуповима; остварени резултати у развоју научно-наставног подмлатка
на факултету; учешће у завршним радовима на специјалистичким и
дипломским академским студијама. Уз пријаву приложити: диплому
о одговарајућој стручној спреми из одговарајуће научне области,
биографију, списак радова и саме радове.

Доцент за ужу научну област Пословна
економија и макроекономија
на одређено време од 5 година

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

Асистент за ужу научну област Пословна
економија и макроекономија
на одређено време од 3 године

УСЛОВИ: студент докторских студија или магистар наука из одговарајуће области коме је прихваћена тема докторске дисертације,
који је претходне нивое студија завршио са укупном просечном
оценом најмање 8, смисао за наставни рад. Уз пријаву приложи-

Подршка
запошљавању
особа са
инвалидитетом
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ти: диплому о одговарајућој стручној спреми; потврду о уписаним
докторским студијама; за студенте са завршеним магистарским студијама - потврду о прихваћеној теми докторске дисертације; биографију; списак радова и саме радове.
ОСТАЛО: Услови за избор прописани су Законом, Статутом Универзитета, Статутом Факултета и Правилником о организацији и
систематизацији послова на Факултету. Сви прилози достављају се
и у електронској форми на CD-u. Конкурс остаје отворен 15 дана
од дана објављивања у публикацији “Послови”. Неблаговремене и
непотпуне пријаве неће се разматрати.

ОСНОВНА ШКОЛА
”ПАВЛЕ САВИЋ”

11000 Београд, Косте Нађа 25
тел. 011/3045-311, 3433-387, 343-0358

Директор

на период од четири године
УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме у наведеном занимању. За
директора школе може бити изабрано лице које испуњава прописане услове из чл. 59 чл. 8 став 2 и члана 120 Закона о основама система образовања и васпитања („Сл. гласник РС”, бр. 72/09, 52/11,
55/13, 35/13) и Правилника о ближим условима за избор директора
установе образовања и васпитања („Сл. гласник РС”, број 108/15),
и то: да има одговарајуће високо образовање из члана 8 став 2
Закона о основама система образовања и васпитања, на студијама
другог степена (мастер академске студије, специјалистичке академске студије или специјалистичке струковне студије) по пропису који
уређује високо образовање почев од 10. септембра 2005. године
или на основним студијама у трајању од најмање четири године,
по пропису који је уређивао високо образовање до 10. септембра
2005. године, за наставника основне школе, за педагога психолога;
да кандидат има дозволу за рад - лиценцу, да је савладао обуку и
има положен испит за директора установе (ако нема положен испит
за директора дужан ја да га положи у року од једне године од дана
ступања на дужност, односно у року и на начин који буде прописао
министар), 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; да није осуђиван правоснажном пресудом за кривично дело или привредни преступ утврђен Законом о
основама система образовања и васпитања; да има држављанство
Републике Србије; да зна језик на коме се остварује образовно-васпитни рад. Кандидат је дужан да уз молбу за конкурс достави: оригинал, оверен препис или оверену фотокопију дипломе о завршеном образовању, оверен препис или оверену фотокопију документа
о положеном испиту за лиценцу, односно стручном испиту, уверење
о држављанству РС не старије од 6 месеци, лекарско уверења којим
се доказује да има психичку, физичку и здравствену способност за
рад са децом и ученицима, не старије од 6 месеци, уверење из суда
да се против кандидата не води истражни кривични поступак нити
да је подигнута оптужница за кривична дела која се гоне по службеној дужности, не старије од 6 месеци, потврду о радном искуству
(у трајању од 5 година у установи на пословима образовања и васпитања након стеченог одговарајућег образовања). Уверење да
кандидат није осуђиван за кривична дела утврђена чланом 120
став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања и васпитања
- прибавља установа. Доказ о знању језика на коме се остварује
образовно-васпитни рад доставља се уколико одговарајуће образовање није стечено на том језику. Изабрани кандидат дужан је да
савлада обуку и положи испит за директора ради стицања лиценце
за директора на начин и у роковима које пропише министар, а у
складу са чланом 59 Закона основама система образовања и васпитања (министар још није прописао програм обуке и испита, начин
и поступак полагања испита за директора). Додатне информације
могу се добити код секретара школе. Конкурс је отворен 15 дана од
дана објављивања. Одлука о избору директора биће донета у року
од 60 дана од дана објављивања огласа. Непотпуне и неблаговремене молбе неће се узети у разматрање. Молбе достављати лично
или поштом у затвореним ковертама на адресу школе, са назнаком
“Конкурс за избор директора школе”.
Национална служба за запошљавање • www.nsz.gov.rs
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УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
ЕКОНОМСКИ ФАКУЛТЕТ
11000 Београд, Каменичка 6
тел. 011/3021-137

Редовни професор за ужу научну област
Економска политика и развој - теорија и
планирање привредног развоја
Редовни професор за ужу научну област
Пословна економија и менаџмент - Канали
маркетинга и трговински менаџмент
Ванредни професор за ужу научну област
Економска теорија и анализа - Економика
јавног сектора
на одређено време од 5 година

Доцент за ужу научну област Рачуноводство
и пословне финансије - Теорија и политика
биланса и биланси предузећа и банака
на одређено време од 5 година

Доцент за ужу научну област Економска
политика и развој - Национална економија
на одређено време од 5 година

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

БОР
ЦЕНТАР СТРАНИХ ЈЕЗИКА
„ALPHABETA“
Бор, Краља Петра I 23
тел. 060/153-5174
e-mail: office@alphabeta.rs

Дипломирани филолог немачког језика
пробни рад - 3 месеца

Опис посла: предавач немачког језика.
УСЛОВИ: дипломирани филолог немачког језика, VII степен стручне спреме; дипломирани професор немачког језика, VII степен
стручне спреме; рад на рачунару - МS Office пакет (основни ниво).
Постоји могућност обезбеђивања смештаја, послодавац сноси
трошкове превоза до 150км удаљености од Бора. Трајање конкурса: до попуне. Кандидати могу своје радне биографије да доставе
путем поште, имејла или да се јаве на контакт телефон послодавца.
Лице за контакт: Тијана Добершек.

ТЕХНИЧКИ ФАКУЛТЕТ У БОРУ
19210 Бор, Војске Југославије 12
тел. 030/424-555

Универзитетски наставник за ужу научну
област Хемија, хемијска технологија и хемијско
инжењерство
УСЛОВИ: Поред општих услова предвиђених Законом и Статутом
Техничког факултета, као и Правилником о стицању звања и заснивању радног односа универзитетских наставника на Универзитету
у Београду, кандидат треба да испуњава и следеће посебне услове
за рад: VIII степен стручне спреме, докторат техничких наука из
научне области Хемија, хемијске технологије и хемијско инжењерБесплатна публикација о запошљавању

ство или докторат техничко-технолошких или хемијско-технолошких наука. Остали услови утврђени су одредбом члана 64 Закона о
високом образовању („Сл. гласник РС”, бр 44/2010), чл. 104, 105 и
108 Статута Техничког факултета у Бору као и Правилником о стицању звања и заснивању радног односа универзитетских наставника на Универзитету у Београду.

Универзитетски сарадник за ужу научну област
Минералне и рециклажне технологије
на одређено време, изборни период од 1 године

УСЛОВИ: Поред општих услова предвиђених Законом и Статутом
Техничког факултета, као и Правилником о стицању звања и заснивању радног односа универзитетских наставника на Универзитету
у Београду, кандидат треба да испуњава и следеће посебне услове
за рад: VII/1 степен стручне спреме, дипломирани инжењер рударства, модула Рециклажне технологије и одрживи развој и уписане мастер академске студије. Остали услови утврђени су одредбом члана 71 Закона о високом образовању („Сл. гласник РС“, бр
44/2010) и чланом 109 Статута Техничког факултета у Бору.
ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс неопходно је доставити доказе о
испуњености услова: биографију, списак радова, копиране научне
и стручне радове, диплому о одговарајућој стручној спреми, извод
из матичне књиге рођених, уверење о држављанству, потврду
надлежног органа о непостојању сметње из члана 62 став 4 Закона о високом образовању (казнена евиденција МУП-а), документа
у оригиналу или овереном препису и не старија од шест месеци.
Непотпуне и неблаговремене пријаве неће бити разматране. Пријаве на конкурс са доказима о испуњавању услова конкурса достављају се на адресу факултета. Рок за пријаву је 15 дана од дана
објављивања конкурса.

ЈАГОДИНА
ОШ “БРАНКО КРСМАНОВИЋ”
35256 Сикирица
тел. 035/8548-514

Наставник француског језика

на одређено време до повратка запослене са
породиљског одсуства, са 34% радног времена
УСЛОВИ: Кандидати треба да испуњавају следеће услове: да имају
образовање одговарајућег смера према Правилнику о степену и
врсти образовања наставника и стручних сарадника у основној
школи; да имају психичку, физичку и здравствену способност за
рад са ученицима; да имају држављанство Републике Србије; да
нису осуђивани за кривична дела наведена у чл. 120 Закона о основама система образовања и васпитања (овај доказ прибавља установа); да знају језик на коме се остварује образовно-васпитни рад.
Уз пријаву са биографијом кандидати треба да доставе: оверену
фотокопију дипломе о стеченом образовању одговарајућег смера
према наведеном Правилнику; уверење о држављанству (оригинал
или оверена фотокопија, не старије од 6 месеци); извод из матичне књиге рођених (оригинал или оверена фотокопија). Лекарско
уверење о психичкој, физичкој и здравственој способности доставља изабрани кандидат пре закључења уговора о раду. Проверу
психофизичких способности кандидата врши надлежна служба за
запошљавање, применом стандардизованих поступака. Кандидати су дужни да у пријави наведу контакт телефон, како би били
обавештени о поступку и термину провере психофизичких способности. Пријаве кандидата који не приступе провери психофизичких способност неће се разматрати. Непотпуне и неблаговремене
пријаве неће се узимати у разматрање.

КИКИНДА
ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА
“СРЕЋНО ДЕТЕ”

23330 Нови Кнежевац, Краља Петра I Карађорђевића 4
тел. 0230/81-665
e-mail: vrticnk@gmail.com

Васпитач

на одређено време ради замене привремено одсутне
запослене, преко 60 дана
06.04.2016. | Број 668 |
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УСЛОВИ: Кандидат треба да поседује 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 образовање стечено на основним
студијама у трајању од најмање четири године, по пропису који
је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. године
или одговарајуће високо образовање на студијама првог степена
(основне академске студије, односно струковне студије), студијама
у трајању од три године или више образовање; да има психичку,
физичку и здравствену способност за рад; 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; да зна језик на коме се остварује образовно-васпитни рад. Уз пријаву на конкурс кандидат треба да достави:
биографију, оверену фотокопију дипломе или уверење, оверену
фотокопију извода из матичне књиге рођених, оверену фотокопију уверења о држављанству. Знање језика на коме се остварује
образовно-васпитни рад доказује се дипломом о стеченом одговарајућем образовању за обављање образовно-васпитног рада
или фотокопијом уверења да је лице положило испит из српског
језика по програму одговарајуће високошколске установе. Доказ о
психофизичкој и здравственој способности за рад се подноси пре
закључивања уговора о раду, а доказ о неосуђиваности прибавља
установа. Пријаве са потребном документацијом доставити на горенаведену адресу установе, путем поште или лично у просторијама
установе. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати.

К РА Г У Ј Е В А Ц
ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА
“НАША РАДОСТ”

34210 Рача, Радоја Домановића 10
тел. 034/751-040

Директор

на мандатни период од 4 године
УСЛОВИ: одговарајуће високо образовање за васпитача или
стручног сарадника на студијама другог степена (мастер академске студије, специјалистичке академске студије, 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 и најмање
пет година рада у установи након стеченог одговарајућег образовања; одговарајуће високо образовање за васпитача на студијама
првог степена (основне академске, односно струковне студије), студијама у трајању од три године или више образовање и најмање
десет година рада у установи на пословима васпитања и образовања након стеченог одговарајућег образовања; дозвола за рад,
односно положен стручни испит или испит за лиценцу; обука и
положен стручни испит за директора установе (изабрани кандидат
који нема савладану обуку и положен испит за директора биће у
обавези да исти положи у законском року); да кандидат има психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и ученицима; да није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дела
прописана одредбом члана 120 став 1 тачка 3 Закона о основама
система образовања и васпитања; да има држављанство Републике
Србије; да зна језик на ком се остварује образовно-васпитни рад.
ОСТАЛО: Кандидат је дужан да уз пријаву на конкурс приложи: оверену фотокопију дипломе о стеченом одговарајућем образовању,
оверену фотокопију дозволе за рад, односно оверену фотокопију
уверења о положеном стручном испиту или испиту за лиценцу, оверену фотокопију уверења о положеном испиту за директора установе (пријава која не буде садржала уверење о положеном испиту
за директора установе неће се сматрати непотпуном, а изабрани
кандидат биће у обавези да у законском року положи испит за
директора установе), фотокопију извода из матичне књиге рођених, уверење о држављанству Републике Србије (не старије од
шест месеци), потврду о радном искуству у области васпитања и
образовања, након стеченог одговарајућег образовања, радну биографију, односно кратак преглед кретања у служби са биографским подацима и очитану личну карту. Доказ о испуњености услова
прописаног у члану 120 став 1 тачка 3 Закона о основама система
образовања и васпитања за кандидата прибавља установа. Доказ
о психичкој, физичкој и здравственој способности за рад са децом
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и ученицима доставља изабрани кандидат пре закључења уговора
о раду. Рок за пријављивање је 15 дана од дана објављивања конкурса. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узети у разматрање. Пријаве са биографијом и доказима о испуњености услова
конкурса доставити на горенаведену адресу, са назнаком ”Конкурс
за директора” или предати лично, сваког радног дана од 8:00 до
14:00 часова. Ближе информације о конкурсу могу се добити на
број: 034/751-040.

УНИВЕРЗИТЕТ У КРАГУЈЕВЦУ
ПРИРОДНО-МАТЕМАТИЧКИ ФАКУЛТЕТ
34000 Крагујевац, Радоја Домановића 12
тел. 034/336-223

Доцент за ужу научну област Вештачка
интелигенција

у Институту за математику и информатику, на
одређено време - пет година
УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме, докторат из области рачунарских 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 Програмирање
у Институту за математику и информатику, на
одређено време - пет година

УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме, докторат из области информатичких наука. Остали услови утврђени су Законом о високом образовању („Сл. гласник РС”, 76/05, 100/07, 97/08, 44/10, 93/12, 89/13,
99/14, 45/15 и 68/15), Статутом Универзитета у Крагујевцу, Правилником о ближим условима и поступку за избор у звање наставника Универзитета у Крагујевцу, Статутом Факултета, 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 Физиологија
животиња и човека и молекуларна биологија
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.
Национална служба за запошљавање • www.nsz.gov.rs
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УСТАНОВА ЗА ДЕЦУ
ПРЕДШКОЛСКОГ УЗРАСТА
“НАША МЛАДОСТ”

34220 Лапово, Михајла Пупина 2
тел. 034/850-095

Директор

на мандатни период од 4 године
УСЛОВИ: Кандидати треба да испуњавају следеће услове: да имају
одговарајуће високо образовање за васпитача или стручног сарадника стечено на студијама другог степена или на основним студијама у трајању од најмање четири године и најмање пет година
радног стажа у установи након стеченог одговарајућег образовања
или да имају стечено високо образовање за васпитача на студијама
првог степена, студијама у трајању од три године или више образовање и најмање десет година радног стажа у установи након стеченог одговарајућег образовања; да имају лиценцу, односно стручни
испит за васпитача, педагога, психолога или другог стручног сарадника; да имају обуку и положен испит за директора установе; да
имају психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом;
да нису осуђивани; да су држављани РС.
ОСТАЛО: Уз пријаву кандидати су дужни да поред биографије
приложе следеће доказе: оверену фотокопију - препис дипломе о
стеченој стручној спреми; оверену фотокопију - препис уверења
о положеном стручном испиту; доказ о радном стажу; уверење о
здравственој способности; уверење о неосуђиваности; уверење о
држављанству; потврду о радном искуству; извод из матичне књиге рођених; биографију са кратким прегледом кретања у служби и
предлогом програма рада директора установе. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узети у разматрање. Пријаве се могу
поднети у року од 15 дана од дана објављивања конкурса у публикацији ,,Послови”, на горенаведену адресу.

ЕКОНОМСКИ ФАКУЛТЕТ

34000 Крагујевац, Ђуре Пуцара Старог 3
тел. 034/303-500

Сарадник у звање асистента, за ужу научну
област Општа економија и привредни развој наставни предмет Социологија
на одређено време од 3 године

УСЛОВИ: Кандидат мора да испуњава општи предуслов у погледу
неосуђиваности утврђен чл. 62 ст. 4 Закона о високом образовању
и чл. 125е ст. 1 Статута Универзитета у Крагујевцу; студент докторских студија одговарајуће научне области који је претходне нивое
студија завршио са укупном просечном оценом најмање 8 и који је
показао смисао за наставни рад, односно магистар наука, одговарајуће научне области коме је прихваћена тема докторске дисертације и други услови прописани Законом о високом образовању,
Статутом Универзитета у Крагујевцу, Статутом Економског факултета у Крагујевцу и другим актима факултета. Кандидати уз пријаву
достављају: биографију; потврду надлежног органа (полицијске
управе) да нису осуђивани за кривична дела прописана чл. 62 ст.
4 Закона о високом образовању и чл. 125е ст. 1 Статута Универзитета у Крагујевцу; потврду о уписаним докторским студијама; оверене копије диплома или уверења о претходно завршеним нивоима
студија и друге доказе којима се доказује испуњавање прописаних
услова. Конкурс је отворен 15 дана. Пријаве са документима, са
назнаком “За конкурс”, доставити на адресу факултета.

ФАКУЛТЕТ ИНЖЕЊЕРСКИХ НАУКА
34000 Крагујевац, Сестре Јањић 6
тел. 034/335-990

Наставник у звању редовног или ванредног
професора за ужу научну област Енергетика и
процесна техника

на неодређено време, односно одређено време од 5
година
УСЛОВИ: Кандидат мора да испуњава општи предуслов у погледу
неосуђиваности утврђен чланом 62 став 4 Закона о високом образовању; VIII степен стручне спреме - доктор техничких наука из
Бесплатна публикација о запошљавању

области машинског инжењерства. Кандидати поред општих услова
треба да испуњавају и услове предвиђене 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),
Статута Факултета инжењерских наука Универзитета у Крагујевцу
и Правилника о начину и поступку заснивања радног односа и стицању звања наставника Универзитета у Крагујевцу. Уз пријаву на
конкурс потребно је доставити: диплому или уверења о стеченом
докторату из одговарајуће научне области и диплому или уверење
о претходно завршеним нивоима студија; биографију; доказ о педагошком искуству са навођењем послова које је кандидат обављао;
оцену педагошког рада; списак стручних и научних радова, као и
саме радове; уверење надлежног органа да кандидат није осуђиван
за кривично дело и друге доказе којима се доказује испуњење прописаних услова. Све доказе је потребно доставити у оригиналу или
овереној копији. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узимати у обзир. Пријаве кандидата са прилозима доставити на адресу
факултета. Конкурс је отворен 15 дана од дана објављивања.

К РА Љ Е В О
ЕЛЕКТРО-САОБРАЋАЈНО-ТЕХНИЧКА ШКОЛА
„НИКОЛА ТЕСЛА“
36000 Краљево, Доситејева 44
тел. 036/312-601

Наставник хемије

са 70% радног времена, на одређено време, замена
одсутне запослене преко 60 дана, односно до
повратка запослене са породиљског одсуства и
одсуства са рада ради неге детета
УСЛОВИ: професор хемије; дипломирани хемичар; професор биологије - хемије; професор физике - хемије; професор географије
- хемије; дипломирани инжењер хемије аналитички смер; дипломирани инжењер хемије биооргански смер; дипломирани хемичар
опште хемије; дипломирани хемичар за истраживање и развој;
дипломирани хемичар - смер хемијско инжењерство; дипломирани професор хемије - мастер; дипломирани хемичар - професор
хемије; дипломирани хемичар - мастер; дипломирани професор
физике - хемије, мастер; дипломирани професор биологије - хемије,
мастер; мастер хемичар или мастер професор хемије.

Наставник историје

на одређено време, замена одсутне запослене преко
60 дана, односно до повратка запослене са функције
на коју је именована
УСЛОВИ: професор историје; дипломирани историчар; професор
историје - географије; дипломирани историчар - мастер или мастер
историчар. Лице које је стекло академско звање мастер мора имати
претходно завршене основне академске студије историје.
ОСТАЛО: VII/1 степен стручне спреме, да кандидат има одговарајуће образовање прописано у чл. 8 Закона о основама система
образовања и васпитања („Сл. гласник РС” бр. 72/2009, 52/2011,
55/2013, 35/2015 - аут. тум. и 68/2015) и у складу са Правилником о степену и врсти образовања наставника из општеобразовних предмета, стручних сарадника и васпитача у стручним школама („Сл. гласник РС - Просветни гласник”, бр. 8/2015); да кандидат
има психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и
ученицима (изабрани кандидат доставља уверење пре закључења
уговора о раду); да није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дела утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о основама
система образовања и васпитања (доказ прибавља школа); да има
држављанство Републике Србије; да зна језик на коме се остварује
образовно-васпитни рад. Уз пријаву на конкурс кандидат прилаже:
оригинал или оверену фотокопију дипломе, доказ о поседовању
образовања из психолошких, педагошких и методичких дисциплина стеченог на високошколској установи у току студија или након
дипломирања (уверење факултета, додатак уз диплому, оверена
копија индекса или оверена копија уверења о положеном стручном
испиту - испиту за лиценцу); уверење о држављанству (оригинал
или оверена копија, не старије од 6 месеци); писмени доказ да зна
српски језик на ком се остварује образовно-васпитни рад у школи
(само ако одговарајуће образовање није стечено на српском језику,
кандидат доставља писмени доказ да је положио испит из српског
језика по програму високошколске установе). Пријаве на конкурс,
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са потребном документацијом, доставити лично или поштом на
адресу школе. Одлука о избору кандидата биће донета у року од
8 дана од дана добијања резултата психолошке провере кандидата
за рад са децом и ученицима. Рок за подношење пријава је 8 дана
од дана објављивања огласа у публикацији „Послови”. Непотпуне
и неблаговремене пријаве неће се узимати у разматрање. Ближе
информације о конкурсу могу се добити код секретара школе, телефон: 036/312-601.

ОШ “ЧИБУКОВАЧКИ ПАРТИЗАНИ”
36000 Краљево, Карађорђева 178
тел. 036/359-660

Професор разредне наставе

на одређено време до повратка запослене са
породиљског боловања.
УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме. Услови конкурса у погледу
стручне спреме одређени су сходно Правилнику о степену и врсти
образовања наставника и стручних сарадника у основној школи (“Сл. гласник РС - Просветни гласник”, бр. 11/2012 и 15/2013),
одредбама члана 8 и 121 Закона о основама система образовања
и васпитања (“Сл. гласник РС”, број 35/2015 и 68/2015). Услови
за пријем у радни однос доказују се на основу члана 120 став 1
Закона о основама система образовања и васпитања (“Сл. гласник
РС”, број 72/2009, 52/2011 и 55/2013): доказом о степену стручне
спреме, односно одговарајућем образовању (оригинал или оверена фотокопија, не старија од шест месеци); доказом о психичкој,
физичкој и здравственој способности за рад са ученицима (не старији од 6 месеци, подноси изабрани кандидат пре закључења уговора о раду); доказом о неосуђиваности правоснажном пресудом за
кривична дела утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања и васпитања (прибавља школа по службеној дужности); уверењем о држављанству (оригинал или оверена
фотокопија, не старија од 6 месеци); изводом из матичне књиге
рођених; да има најмање 6 месеци радног искуства на пословима
професора разредне наставе у школи. Рок за подношење пријава је 8 дана од дана објављивања. Неблаговремене и непотпуне
пријаве неће се узети у разматрање. Пријаве слати у затвореним
ковертама, на адресу школе, са назнаком “За конкурс” или лично
код директора. Ближе информације о конкурсу могу се добити код
секретара школе и на број телефона: 036/359-660.

ОСНОВНА ШКОЛА
„IV КРАЉЕВАЧКИ БАТАЉОН“
36000 Краљево, Олге Јовичић 1
тел. 036/314-330

Наставник биологије

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

фотокопија, не старија од 6 месеци); изводом из матичне књиге
рођених. Рок за подношење пријава је 8 дана од дана објављивања. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узети у разматрање. Пријаве слати у затвореним ковертама, на адресу школе, са
назнаком “За конкурс” или доставити лично, код директора.

КРУШЕВАЦ
ОШ „ВУК КАРАЏИЋ“
37226 Блажево, Брус

Наставник разредне наставе

на одређено време до повратка раднице са боловања
УСЛОВИ: Уз молбу је потребно доставити: оверену фотокопију
дипломе, извод из матичне књиге рођених, уверење о држављанству, лекарско уверење. Непотпуна документација се неће разматрати. Оглас је отворен 8 дана од дана објављивања у публикацији
“Послови”.

ЛЕСКОВАЦ
ОСНОВНА ШКОЛА
“ВАСА ПЕЛАГИЋ”

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

Радник на одржавању чистоће

на одређено време до повратка запослене са
боловања
УСЛОВИ: Кандидати треба да испуњавају следеће услове: да имају
завршену основну школу; да имају психичку, физичку и здравствену способност за рад; да нису осуђивани правоснажном пресудом
за кривична дела утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања и васпитања; да имају држављанство Републике Србије; да знају језик на коме се остварује образовно-васпитни рад. Уз пријаву на конкурс кандидати треба да приложе:
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. Лекарско уверење прилаже се пре закључења уговора о
раду, док уверење из казнене евиденције за горенаведена дела
прибавља школа по службеној дужности. 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
број телефона: 016/342-6280.

ОШ “ДОСИТЕЈ ОБРАДОВИЋ”
16212 Свође

Наставник енглеског језика

Наставник биологије

на одређено време до повратка раднице са
неплаћеног одсуства

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме. Услови конкурса у погледу
стручне спреме, одређени су сходно Правилнику о степену и врсти
образовања наставника и стручних сарадника у основној школи
(“Сл. гласник РС - Просветни гласник”, бр. 11/2012 и 15/2013) и
одредбама члана 8 и 121 Закона о основама система образовања
и васпитања (“Сл. гласник РС”, број 72/2009, 52/2011,55/2013,
35/2015 и 68/2015): Услови за пријем у радни однос доказују се на
основу члана 120 став 1 Закона о основама система образовања
и васпитања (“Сл. гласник РС”, број 72/2009, 52/2011, 55/2013,
35/2015 и 68/2015): доказом о степену стручне спреме, односно
одговарајућем образовању (оригинал или оверена фотокопија, не
старија од шест месеци); доказом о психичкој, физичкој и здравственој способности за рад са децом и ученицима (не старијим од
6 месеци, подноси изабрани кандидат пре закључења уговора о
раду); доказом о неосуђиваности 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; уверењем о држављанству (оригинал или оверена

УСЛОВИ: кандидат треба да испуњава услове предвиђене Правилником о степену и врсти стручне спреме наставника и стручних
сарадника у основној школи (“Сл. гласник РС - Просветни гласник”,
бр. 11/12), као и услове прописане чланом 8 став 2 и 3 и члан 120
Закона о основама система образовања и васпитања („Сл. гласник
РС”, бр. 72/09, 52/11, 55/13, 35/15 и 68/15). Кандидати су дужни да
уз пријаву на конкурс доставе: уверење о држављанству Републике
Србије; диплому о стеченом одговарајућем образовању и 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 6 бодова праксе у
установи, у складу са ЕСПБ (потврда - уверење одговарајуће високошколске установе о броју бодова, односно о положеним испитима
или оверена фотокопија уверења о положеном стручном испиту,
односно испиту за лиценцу); лекарско уверење о психофизичкој и
здравственој способности за рад са децом прилаже кандидат који
буде примљен на конкурсу, пре закључивања уговора о раду. Доказ
о неосуђиваности прибавља школа накнадно. Проверу психофизичких способности за рад са децом и ученицима врши надлежна
служба за запошљавање, применом стандардизованих поступака. Приложена документа морају бити оригинална или у овереној

на одређено време до повратка запослене са
боловања (одржавање трудноће), са 50% радног
времена
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фотокопији, а уверење о држављанству не сме бити старије од 6
месеци. Пријаву на конкурс са документацијом у року од 8 дана од
дана објављивања послати на горенаведену адресу. Непотпуне и
неблаговремене пријаве неће се узимати у разматрање.

ЛОЗНИЦ А
ОШ “НИКОЛА ТЕСЛА”
15322 Велика Река
тел. 015/7464-114

Директор

на период од 4 године
УСЛОВИ: да кандидат поседује одговарајуће високо образовање
из члана 8 став 2 Закона о основама система образовања и васпитања (високо образовање стечено на студијама другог степена,
мастер академске студије, специјалистичке академске студије или
специјалистичке струковне студије), у складу са Законом о високом образовању („Сл. гласник РС“, бр. 76/05,100/07 - аутентично
тумачење, 97/08), почев од 10. септембра 2005. године или високо
образовање стечено на основним студијама у трајању од најмање
четири године, по пропису који је уређивао високо образовање до
10. септембра 2005. године; да има најмање 5 година радног стажа
у области образовања и васпитања након стеченог одговарајућег
образовања; да има психичку, физичку и здравствену способност
за рад са децом и ученицима; да није осуђиван правоснажном
пресудом за кривична дела утврђена у члану 120 став 1 тачка 3
Закона основама система образовања и васпитања; да поседује
дозволу за рад - лиценцу за наставника, педагога или психолога;
да има савладану 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); да зна језик на коме се остварује образовно-васпитни рад (српски језик). Уз пријаву кандидат
подноси: оверен препис или оверену копију дипломе о стеченом
образовању; оверен препис или оверену копију уверења о положеном стручном испиту, односно испиту за лиценцу; потврду о радном
искуству у области образовања и васпитања; уверење о држављанству (не старије од 6 месеци); уверење суда да против кандидата није покренута истрага, нити је подигнута оптужница; извод из
матичне књиге рођених; лекарско уверење не старије од 6 месеци,
да кандидат има психичку, физичку и здравствену способност за
рад са децом и ученицима; радну биографију; оквирни план рада
за време мандата. Извод из казнене евиденције прибавља школа.
Рок за пријаву је 15 дана од дана објављивања конкурса. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узети у разматрање. Одлука
о избору директора школе биће донета након прибављеног мишљења наставничког већа школе, сходно члану 60 Закона о основама система образовања и васпитања.

НИШ
ПОНИШТЕЊЕ ДЕЛА ОГЛАСА
ПРИРОДНО-МАТЕМАТИЧКИ ФАКУЛТЕТ
18000 Ниш, Вишеградска 33
тел. 018/533-015

Оглас објављен 30.03.2016. године у публикацији “Послови” поништава се за радно место: наставник у звању
редовног или ванредног професора за ужу научну област
Екологија и заштита животне средине, на Департману за
биологију и екологију, на неодређено, односно на одређено време од 60 месеци. У свему осталом текст конкурса
остаје непромењен.

Први утисак је најважнији, будите испред свих
Бесплатна публикација о запошљавању

НОВИ ПА ЗАР
ТЕХНИЧКА ШКОЛА

36300 Нови Пазар, Вука Караџића бб
тел. 020/321-048

Наставник математике

на одређено време ради замене раднице на
породиљском одсуству

Наставник енглеског језика

на одређено време ради замене раднице која је
именована за помоћника директора, за 44% норме
часова, до 31.08.2016. године

Наставник машинске групе предмета

на одређено време до повратка запослене са
боловања, за 50% норме часова
УСЛОВИ: У радни однос може да буде примљено лице под условима
прописаним законом и ако има: одговарајуће образовање; психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и ученицима;
није осуђивано правоснажном пресудом за кривична дела утврђена
у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања и
васпитања; држављанство Републике Србије; да зна језик на коме
се остварује образовно-васпитни рад. Уз пријаву на конкурс кандидати су дужни да доставе следећу документацију: доказ о стручној спреми (диплома), извод из матичне књиге рођених, уверење о
држављанству, радну књижицу, доказ о познавању језика на коме
се одвија образовно-васпитни рад, доказ о потребном образовању
из педагошких, психолошких и методичких дисциплина. Уверење
да кандидат није осуђиван правоснажном пресудом за кривична
дела из члана 120 став 1 тачка 2 Закона о основама система образовања и васпитања, прибавља школа. Лекарско уверење кандидат
прилаже пре закључивања уговора о раду. Пријаве са потпуном
документацијом достављају се на горенаведену адресу. Оглас је
отворен 8 дана од дана објављивања. Непотпуне и неблаговремене
пријаве неће се разматрати.

НОВИ СА Д
ОШ “ДУШАН РАДОВИЋ”
21000 Нови Сад, Ченејска 61
тел. 021/419-195

Наставник разредне наставе

на одређено време до повратка запослене са
породиљског боловања

Наставник енглеског језика

на одређено време до повратка запослене са
породиљског боловања

Наставник техничког и информатичког
образовања

са 80% радног времена, на одређено време до
повратка запослене са породиљског одсуства
УСЛОВИ: Поред општих услова (године живота), кандидат треба
да испуњава следеће услове: одговарајућа врста и степен стручне спреме прописане законом, 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 6 бодова праксе у установи
за кандидате који су завршили основне студије у трајању од најмање четири године, по пропису који је уређивао високо образовање, почев од 10.09.2005. године. Пријаве са документацијом
послати на горенаведену адресу, са назнаком „За конкурс“. Фотокопије морају бити оверене. Пријава се подноси у року од 8 дана од
дана објављивања конкурса. Непотпуне и неблаговремене пријаве
неће се узимати у разматрање.
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ФАКУЛТЕТ ТЕХНИЧКИХ НАУКА

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

Наставник у звању доцента или ванредног
професора за ужу област Архитектонскоурбанистичко планирање, пројектовање и
теорија
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.

Наставник у звању доцента или ванредног
професора за ужу област Организације и
технологије транспорта
на одређено време од 5 година

Наставник у звању доцента или ванредног
професора за ужу област Планирање,
регулисање и безбедност саобраћаја
на одређено време од 5 година

Наставник у звању доцента за ужу област
Планирање, регулисање и безбедност
саобраћаја
на одређено време од 5 година

УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме саобраћајне 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) и 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 која се гоњење предузима по службеној дужности (свим
дипломама стеченим у иностранству потребно је приложити и
доказ о нострификацији), списак објављених научних радова, књиге и саме радове. Пријаве слати на горенаведену адресу, за свако
радно место посебно. Комисија ће разматрати само благовремене и
потпуне пријаве. Конкурс за наставнике ће бити отворен 15 дана од
дана објављивања, а за сараднике 7 дана.

ФАКУЛТЕТ ЗА СПОРТ И ТУРИЗАМ
21000 Нови Сад, Радничка 30а
тел. 021/530-633
e-mail: informacije@tims.edu.rs

Наставник (сва звања) у пољу друштвенохуманистичких наука, научна област
Менаџмент и бизнис, ужа научна област
Менаџмент и бизнис у туризму
УСЛОВИ: докторат наука из одговарајуће научне области; да
кандидат има одговарајуће компетенције у педагошком раду из
одговарајуће научне области. Поред наведених услова кандидат
треба да испуњава услове предвиђене Законом о високом образовању, Законом о раду и Статутом Факултета за спорт и туризам.
Уз пријаву кандидат треба да поднесе доказе о испуњености услова конкурса: радну биографију, оригинал или оверену фотокопију
дипломе, извод из матичне књиге рођених, уверење надлежног
државног органа да није осуђиван/а за кривична дела, као ни да
се пред надлежним органима не води кривични поступак против
кандидата, списак објављених научних радова и да достави саме
радове. Пријаву са наведеним доказима о испуњавању услова кандидати могу послати на горенаведену адресу, са назнаком “За кон-
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курс”. Информације о конкурсу се могу добити на бројеве телефона:
021/530-633 или 021/530-231, сваког радног дана од 8,00 до 16,00
часова. Оглас је отворен 8 дана од дана објављивања. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се разматрати.

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

Васпитач

3 извршиоца
УСЛОВИ: одговарајуће више односно одговарајуће високо образовање на студијама првог степена (основне струковне студије или
основне академске студије) у трајању од три године - васпитач или
на студијама другог степена (мастер академске студије, специјалистичке академске студије или специјалистичке струковне студије), 1
година радног искуства.

Медицинска сетстра - васпитач
4 извршиоца

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

Спремачица
у вртићу

УСЛОВИ: диплома о завршеној основној школи (оверена фотокопија), положен курс хигијенског минимума, обављен санитарни
преглед
ОСТАЛО: У радни однос може да буде примљено лице под условима прописаним законом и ако: има психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом, држављанство Републике Србије,
да зна језик на којем се остварује образовно-васпитни рад, да није
осуђивано правоснажном пресудом за кривична дела утврђена у
чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања и васпитања. Одговарајућа диплома и држављанство Републике Србије
достављају се уз пријаву на конкурс,а лекарско уверење о психичкој, физичкој и здравственој способности пре закључења уговора
о раду. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати.

УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ
ФАКУЛТЕТ СПОРТА И ФИЗИЧКОГ ВАСПИТАЊА
21000 Нови Сад, Ловћенска 16
тел. 021/450-188

Наставник, сва звања, за ужу област
Биомедицинске науке у спорту и физичком
васпитању, група предмета Здравствено
васпитање
УСЛОВИ: Услови за избор у звање утврђени су Законом о високом
образовању (“Службени гласник РС” бр. 76/2005, 100/2007 - аутентично тумачење, 97/2008, 44/2010, 93/2012, 89/2013 и 99/2014),
Статутом и Правилником о организацији и систематизацији послова
Факултета спорта и физичког васпитања у Новом Саду и Правилником о ближим условима за избор у звање наставника Универзитета у Новом Саду. Кандидати уз пријаву достављају: оверену
копију дипломе доктора наука из одговарајуће научне области, биографију са неопходним елементима за писање извештаја, списак
стручних радова као и саме радове, доказ о неосуђиваности (МУП).
Пријаве се примају у року од 8 дана од дана објављивања огласа,
на горенаведену адресу. Контакт телефон: 450-188, локал 124.
Национална служба за запошљавање • www.nsz.gov.rs
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ПАНЧЕВО
ОСНОВНА ШКОЛА
„ДОСИТЕЈ ОБРАДОВИЋ“

26230 Омољица, Трг Светог Саве 3
тел. 013/617-014
e-mail: osdo.direktor@gmail.com

Административни радник

на одређено време ради замене одсутне запослене
преко 60 дана
УСЛОВИ: да кандидат има одговарајуће образовање, IV степен
стручне спреме правног или економског смера; да има психичку,
физичку и здравствену способност; да није осуђиван правоснажном
пресудом за кривична дела утврђена у чл. 120 став 2 тачка 3 Закона
о основама система образовања и васпитања; да има држављанство Републике Србије. Уз пријаву кандидати су дужни да приложе следеће доказе: диплому о одговарајућој стручној спреми, уверење о држављанству Републике Србије, извод из матичне књиге
рођених. Уколико се подносе фотокопије докумената, морају бити
оверене. Доказ о психичкој, физичкој и здравственој способности
подноси изабрани кандидат пре закључивања уговора о раду, док
ће доказ о неосуђиваности прибавити школа. Пријаве са доказима
о испуњавању услова подносе се у року од 8 дана од дана објављивања огласа у публикацији „Послови“. Непотпуне и неблаговремене
пријаве неће се разматрати. Пријаве достављати на горенаведену
адресу, са назнаком „За конкурс“.

ПИРОТ
СРЕДЊА СТРУЧНА ШКОЛА ПИРОТ
18300 Пирот, Ћирила и Методија 29

Наставник предмета Извори загађења животне
средине
са 10% радног времена, на одређено време до
повратка раднице са породиљског боловања,
односно до 06.03.2017. године

Наставник предмета Испитивање тла, воде и
ваздуха и Загађивање и заштита тла
са 55,72% радног времена, на одређено време
до повратка раднице са породиљског боловања,
односно до 06.03.2017. године

Наставник предмета Општа и неорганска
хемија и Прерада и одлагање отпадних вода
са 34,28% радног времена, на одређено време
до повратка раднице са породиљског боловања,
односно до 06.03.2017. године

УСЛОВИ: Поред општих услова предвиђених Законом о раду, кандидат треба да испуњава и следеће услове: за наставника стручних
предмета у подручју рада хемија и неметали: VII степен стручне
спреме - образовање у складу чл. 8 („Сл. гласник РС“, бр. 72/2009,
52/2011, 55/2013, 35/2015) и Правилником о степену и врсти образовања наставника, стручних сарадника и помоћних наставника
у стручним школама у подручју хемија, неметали и графичарство
(„Просветни гласник РС“, бр. 21 од 29.12.2015. године); да кандидат
има психичку, физичку, 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. Кандидат уз пријаву прилаже: оверену фотокопију дипломе о завршеном
факултету - школи, извод из матичне књиге рођених, уверење о
држављанству. Пријаве се подносе на горенаведену адресу, у року
од 8 дана од дана објављивања огласа. Непотпуне и неблаговремено поднете пријаве неће се разматрати.

www.nsz.gov.rs
Бесплатна публикација о запошљавању

ГИМНАЗИЈА
“ВУК КАРАЏИЋ”

18330 Бабушница, Омладинских бригада бб

Наставник српског језика и књижевности и
библиотекар

на одређено време до повратка запослене са
породиљског одсуства и одсуства ради неге детета,
са 66,67% радног времена за наставника српског
језика и књижевности и 7,78% за библиотекара
УСЛОВИ: за наставника српског језика и књижевности: професор,
односно дипломирани филолог за српскохрватски језик и југословенску књижевност; професор, односно дипломирани филолог
за југословенску књижевност и српскохрватски језик; професор,
односно дипломирани филолог за југословенску књижевност и
општу књижевност; професор српскохрватског језика са јужнословенским језицима; професор југословенске књижевности и српског
језика; професор југословенске књижевности са страним језиком;
професор српског језика и књижевности; професор српске књижевности и језика; професор српске књижевности и језика са општом
књижевношћу; дипломирани филолог за књижевност и српски
језик; дипломирани филолог за српски језик и књижевност; дипломирани филолог српског језика са јужнословенским језицима; мастер професор језика и књижевности (студијски програми: Српски
језик, Српски језик и књижевност, Српска књижевност, Српска књижевност и језик, Српска књижевност и језик са општом књижевношћу, Српска филологија: српски језик и лингвистика, Филологија,
модули: Српски језик и Српски језик и компаративна књижевност);
мастер филолог (студијски програми: Српски језик, Српски језик и
књижевност, Српска књижевност, Српска књижевност и језик, Српска књижевност и језик са општом књижевношћу, Српска филологија: српски језик и лингвистика, Филологија, модули: Српски језик
и Српски језик и компаративна књижевност). Лица која су стекла
академско звање мастер морају имати претходно завршене основне
академске студије на студијским програмима: Српски језик и књижевност, Српска књижевност и језик, Српска књижевност и језик
са компаратистиком, Српска филологија: српски језик и књижевност, Србистика; за библиотекара: професор језика и књижевности,
односно књижевности и језика, смер за библиотекарство; дипломирани библиотекар - информатичар; професор, односно дипломирани филолог за општу књижевност и теорију књижевности; лице
које испуњава услове за наставника гимназије, односно стручног
сарадника - педагога или психолога; професор народне одбране;
професор, односно дипломирани филолог за италијански језик и
књижевност; професор, односно дипломирани филолог за шпански језик и књижевност; дипломирани компаративиста и библиотекар; мастер библиотекар - информатичар; мастер филолог (главни предмет, односно профил: библиотекарство и информатика);
мастер професор језика и књижевности (главни предмет, односно
профил: библиотекарство и информатика) - све према Правилнику о степену и врсти образовања наставника, стручних сарадника
и помоћних наставника у гимназији (“Сл. гласник РС - Просветни
гласник”, бр. 15/2013). Остали услови у складу са чланом 120 и
чланом 8 Закона о основама система образовања и васпитања: 1)
одговарајуће образовање; 2) да кандидат има психичку, физичку
и здравствену способност за рад са децом и ученицима; 3) да није
осуђиван у смислу чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о основама система
образовања и васпитања („Сл. гласник РС“, бр. 72/09, 52/11, 55/13 и
68/15); 4) држављанство Републике Србије; 5) да зна језик на коме
се остварује образовно-васпитни рад. Докази о испуњености услова
под бројевима 1, 4 и 5 подносе се уз пријаву на конкурс, а о испуњености услова под бројем 2 пре закључења уговора о раду. Доказ
о испуњености услова под бројем 3 прибавља установа. Кандидати су дужни да уз пријаву на конкурс поднесу: кратку биографију,
оверену фотокопију дипломе о стеченој стручној спреми или уверење о стеченом високом образовању, ако диплома није уручена
(доказ о испуњености услова под тачком 1), уверење о држављанству (оригинал или оверена фотокопија), извод из матичне књиге
рођених (оригинал или оверена фотокопија), уверење (потврда) о
образовању из психолошких, педагошких и методичких дисциплина стечено у току студија или након дипломирања од најмање 30
бодова и 6 бодова праксе у установи, у складу са Европским системом преноса бодова или оверену фотокопију уверења о положеном стручном испиту, односно испиту за лиценцу (доказ о испуњености услова под тачком 1). Пријаве са потребном документацијом
06.04.2016. | Број 668 |
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подносе се лично или поштом на адресу школе, са назнаком “За
конкурс”. Рок за подношење пријава је 8 дана од дана објављивања огласа. Неблаговремене и непотпуне пријаве се неће узимати
у разматрање. Сва обавештења могу се добити путем телефона:
010/385-026.

ПОЖ АРЕВАЦ
ОСНОВНА ШКОЛА
“ВЕЉКО ДУГОШЕВИЋ“
12257 Турија бб

Наставник историје

са 10% радног времена, на одређено време до
повратка запослене са породиљског одсуства и
одсуства са рада ради неге детета
УСЛОВИ: одговарајуће високо образовање стечено на студијама
другог степена (мастер академске студије, специјалистичке академске студије или специјалистичке струковне студије), по пропису који уређује високо образовање почев од 10.09.2005. године,
односно образовање стечено на студијама у трајању од најмање
четири године, по пропису који је уређивао високо образовање до
10.09.2015. године; да канидат има психичку, физичку и здравствену способност за рад са ученицима; да није осуђиван правоснажном
пресудом за кривична дела утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона
о основама система образовања и васпитања; да има држављанство Републике Србије. Кандидат треба да испуњава услове прописане у чл. 24-29 Закона о раду као и у чл. 8 и 120 Закона о основама система образовања и васпитања („Сл. гласник РС“, бр. 72/09,
52/11, 55/13, 35/15 и 68/15), као и услове предвиђене Правилником
о степену и врсти образовања наставника и стручних сарадника у
основној школи („Просветни гласник“, бр. 11/2012). Кандидати су
дужни да уз пријаву на конкурс доставе: извод из матичне књиге
рођених, уверење о држављанству, диплому или уверење о стеченом одговарајућем образовању - оригинале или оверене фотокопије, не старије од шест месеци. Доказ о испуњености услова у
погледу психичке, физичке и здравствене способности за рад са
децом и ученицима - лекарско уверење, кандидат доставља непосредно пре закључења уговора о раду, и не може бити старије од 6
месеци, а психолошку процену за рад са децом и ученицима врши
Национална служба за запошљавање. Доказ о неосуђиваности прибавља установа. Ако се прилажу копије докумената, исте морају
бити оверене у складу са Законом о оверавању потписа, рукописа и
преписа („Сл. гласник РС“, бр. 39/93). Пријаве се подносе на адресу: ОШ “Вељко Дугошевић“, Турија бб, 12257 Турија. Рок за подношење пријава је 8 дана од дана објављивања огласа. Пријаве се
подносе непосредно или поштом на назначену адресу. Непотпуне и
неблаговремене пријаве неће се разматрати.

ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА
“ЉУБИЦА ВРЕБАЛОВ”

12000 Пожаревац, Вука Караџића 1
тел. 012/210-308

Референт за опште послове

на одређено време ради замене запослене преко 60
дана
УСЛОВИ: IV степен стручне спреме, општи или друштвени смер
или IV степен стручне спреме економске струке; 1 година радног
искуства у струци; поседовање психичке, физичке и здравствене
способности за рад са децом и ученицима, поседовање држављанства Републике Србије; да кандидат није осуђиван правоснажном
пресудом за кривична дела утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона
о основама система образовања и васпитања. Рок за пријављивање
је 8 дана од дана објављивања огласа. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узети у разматрање. Потпуном пријавом сматра
се пријава која садржи: доказ о држављанству Републике Србије
(уверење о држављанству или извод из матичне књиге рођених,
оригинали или оверене копије); оверени препис или оверену фотокопију дипломе о стеченом образовању. Пријаве послати на горенаведену адресу, са назнаком „За конкурс“. Ближе информације о
конкурсу могу се добити код директора и секретара и путем телефона: 012/210-308.
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ПРОКУПЉЕ
ОШ „НИКОДИЈЕ СТОЈАНОВИЋ ТАТКО“
18400 Прокупље, Ратка Павловића 43
тел. 027/321-698

Наставник енглеског језика

на одређено време до повратка раднице са
породиљског одсуства

Педагошки асистент

на одређено време до краја школске 2015/2016.
године
УСЛОВИ: да кандидати испуњавају услове из члана 8 и 120 Закона о
основама система образовања и васпитања („Сл. гласник РС“ 72/09,
52/11, 55/13) и Правилника о врсти стручне спреме наставника
и стручних сарадника у основној школи („Сл. гласник - Просветни гласник“ 11/2012, 15/2013). За педагошког асистента: најмање
средња стручна спрема. За сва радна места уз пријаву доставити:
краћу биографију, оверену фотокопију дипломе, извод из матичне
књиге рођених, уверење о држављанству не старије од 6 месеци.
Лекарско уверење изабрани кандидат подноси пре закључења уговора о раду. Проверу психофизичке способности за рад са ученицима врши надлежна служба за запошљавање. Пријаве слати на
наведену адресу у року од 8 дана од дана објављивања.

СМЕДЕРЕВО
ОСНОВНА ШКОЛА
“ИЛИЈА МИЛОСАВЉЕВИЋ КОЛАРАЦ”
11431 Колари
тел. 026/4711-054

Домар

са 85% радног времена (34 радна часа недељно), на
одређено време до повратка запосленог са боловања
УСЛОВИ: средње образовање у трајању од најмање 3 године; поседовање психичке, физичке и здравствене способности; да кандидат
није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дела утврђена
у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања и
васпитања; држављанство Републике Србије; да зна српски језик.
Уз пријаву кандидати треба да приложе: радну биографију, уверење о држављанству или извод из матичне књиге рођених, диплому или уверење о стеченом образовању, кандидати који образовање нису стекли на српском језику потребно је да приложе доказ
о знању српског језика. Рок за пријављивање је 8 дана од дана
објављивања огласа. Потребно је тражена документа приложити у
оригиналу или оверене фотокопије (овера не сме бити старија од 6
месеци). Уверење о држављанству не сме бити старије од 6 месеци.
Уколико се уместо дипломе прилаже уверење о стеченом образовању, не сме бити старије од 6 месеци. Неблаговремене, непотпуне
пријаве, као и пријаве уз које су достављене неоверене фотокопије
потребних докумената, неће се узимати у разматрање.

ОШ „БРАНКО РАДИЧЕВИЋ“

11321 Лугавчина, Бориса Кидрича бб

Наставник енглеског језика

са 90% радног времена, на одређено време до
повратка запослене с породиљског одсуства
УСЛОВИ: Кандидати треба да испуњавају следеће услове: да имају
одговарајуће образовање (подноси се уз пријаву на конкурс), да
имају психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом
и ученицима (подноси се 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 (прибавља установа), држављанство Републике Србије
(подноси се уз пријаву на конкурс). Рок за пријављивање је 8 дана
од дана објављивања огласа. Неблаговремене и непотпуне пријаве
неће се узимати у разматрање.
Национална служба за запошљавање • www.nsz.gov.rs
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ОСНОВНА МУЗИЧКА ШКОЛА
„БОЖИДАР ТРУДИЋ“

11420 Смедеревска Паланка, 10. октобра 13
тел. 026/317-490

Наставник хармонике

на одређено време ради замене одсутног запосленог
преко 60 дана, односно до повратка запосленог са
функције директора
УСЛОВИ: У радни однос ради обављања посла наставника хармонике може бити примљен кандидат који испуњава следеће услове:
поседовање одговарајућег образовања, и то: дипломирани музичар
- акордеониста, дипломирани музичар - усмерење акордеониста
или мастер музички уметник - професионални статус акордеониста или хармоникаш; поседовање психичке, физичке и здравствене
способности за рад са децом и ученицима; поседовање држављанства Републике Србије; да кандидат није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дела утврђена у чл. 120 став 1 тачка
3 Закона о основама система образовања и васпитања; извршена
психолошка процена способности за рад са децом и ученицима, у
складу са законом. Рок за пријављивање је 8 дана од дана објављивања огласа. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узети
у разматрање. Потпуном пријавом сматра се пријава која садржи:
доказ о држављанству Републике Србије (уверење о држављанству
или извод из матичне књиге рођених), оверен препис или оверену
фотокопију дипломе о стеченом образовању. Одлуку о избору кандидата директор ће донети у року од осам дана од дана добијања
резултата психолошке процене способности за рад са децом и
ученицима. Пријаве треба послати на горенаведену адресу. Ближе информације о конкурсу могу се добити код секретара и путем
телефона: 026/317-490.

ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА
“ДЕЧЈЕ ЦАРСТВО”

11320 Велика Плана, Булевар деспота Стефана 38
тел. 026/514-104, 026/516-913

Директор

на мандатни период од 4 године
УСЛОВИ: поседовање одговарајућег високог образовања из члана 8
став 2 Закона о основама система образовања и васпитања (високо
образовање стечено на студијама другог степена - мастер академске студије, специјалистичке академске студије или специјалистичке струковне студије, у складу са Законом о високом образовању,
или на основним студијама у трајању од најмање четири године, по
пропису који је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005.
године), за васпитача или стручног сарадника и најмање 5 година
рада у установи након стеченог одговарајућег образовања; одговарајуће високо образовање на студијама првог степена (основне академске, односно струковне студије) и студијама у трајању од 3 године или више образовање за васпитача и најмање 10 година рада
у предшколској установи на пословима образовања и васпитања
након стеченог одговарајућег образовања; поседовање дозволе за
рад (лиценце); обука и положен испит за директора установе (кандидат изабран за директора установе је дужан да положи испит
за директора у року од годину дана од дана од дана ступања на
дужност, а сходно условима прописаним Законом о основама система образовања и васпитања); поседовање психичке, физичке и
здравствене способности за рад са децом; поседовање држављанства Републике Србије; да кандидат није осуђиван правоснажном
пресудом за кривична дела утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона
о основама система образовања и васпитања; да зна језик на коме
се остварује васпитно-образовни рад. Рок за пријављивање је 15
дана од дана објављивања конкурса. Неблаговремене и непотпуне
пријаве неће се узети у разматрање. Уз пријаву на конкурс кандидати треба да приложе: оверену фотокопију дипломе о стеченом
одговарајућем образовању; оверену фотокопију документа о положеном испиту за лиценцу, односно стручном испиту; потврду о радном стажу у установи на пословима васпитања и образовања, након
стеченог образовања; оригинал или оверену фотокопију уверења
о држављанству (не старије од 6 месеци); оригинал или оверену
фотокопију извода из матичне књиге рођених издатог по Закону
о матичним књигама (“Сл. гласник РС”, бр. 20/09 и 145/14); знање
језика на коме се остварује васпитно-образовни рад доказује се
Бесплатна публикација о запошљавању

дипломом о стеченом образовању на језику остваривања образовно-васпитног рада (доказ о знању српског језика подносе само кандидати који су стекли одговарајуће образовање на другом језику);
уверење основног суда да није подигнута оптужница или покренута
истрага (не старије од 6 месеци). Поред наведеног, кандидат треба у пријави да наведе биографске податке са кратким прегледом
кретања у досадашњој служби. Уверење о поседовању психичке,
физичке и здравствене способности за рад са децом кандидат доставља пре закључења уговора о раду. Уверење (извод) из казнене
евиденције издато од стране Министарства унутрашњих послова
Републике Србије, у складу са чланом 120 ст 1 тачка 3 Закона о
основама система образовања и васпитања, установа ће прибавити
службеним путем за све кандидате, пре доношења одлуке о избору. Фотокопије докумената које нису оверене од стране надлежног
органа (суда, органа општинске - градске управе) неће се узимати у
обзир. Пријаве са доказима о испуњености услова слати на адресу
или предати лично, са назнаком ”Конкурс за директора установе”.

ОШ “ЈОВАН ЈОВАНОВИЋ ЗМАЈ”
11300 Смедерево, 16. октобра бб
тел. 026/641-290

Наставник енглеског језика

на одређено време ради замене одсутног запосленог
радника, за 17 сати недељно
УСЛОВИ: поседовање одговарајућег образовања, поседовање психичке, физичке и здравствене способности за рад са децом и ученицима, држављанство Републике Србије, неосуђиваност 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. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узети у разматрање. Потпуном пријавом сматра
се пријава која садржи: доказ о држављанству Републике Србије,
оверен препис или оверену фотокопију дипломе о стеченом образовању. 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.

ШАБАЦ
СТРУЧНА ХЕМИЈСКА И ТЕКСТИЛНА
ШКОЛА ШАБАЦ
15000 Шабац, Хајдук Вељкова 10
тел. 015/352-730

Наставник предмета Техничко цртање и
машински елементи

са 40% радног времена, на одређено време до
повратка радника са боловања, а најдуже до краја
школске 2015/2016. године

Наставник предмета Машине, апарати и
операције

са 60% радног времена, на одређено време до
повратка радника са боловања, а најдуже до краја
школске 2015/2016. године
УСЛОВИ: 1. 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); 2. да кандидати имају психичку, физичку и здраствену
способност за рад са ученицима; 3. да нису осуђивани правоснажном пресудом за кривична дела утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3
Закона о основама система образовања и васпитања; 4. да знају
језик на коме се остварује образовно-васпитни рад; 5. да имају
држављанство РС.
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, 52/20011, 55/2013). Доказ из
тачке 2 овог конкурса доставља изабрани кандидат пре закључења
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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 08:00 до 14:00 сати. Неблаговремене и непотпуне пријаве
неће бити разматране.

УЖИЦЕ
ГИМНАЗИЈА „ЈОСИФ ПАНЧИЋ“
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.

ПРВА ОСНОВНА ШКОЛА
“КРАЉ ПЕТАР II”

31000 Ужице, Димитрија Туцовића 171
тел. 031/513-467

Наставник биологије

на одређено време до повратка радника са боловања
УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава следеће услове: 1. да је стекао одговарајуће високо образовање на студијама другог степена
(мастер академске студије, специјалистичке студије или специјалистичке струковне студије), по пропису који уређује високо образовање почев од 10.09.2005. године или на основним студијама у
трајању од најмање 4 године, по пропису који је уређивао високо
образовање до 10.09.2005. године; 1а) да испуњава услове из члана 8 став 4 Закона о основама система образовања и васпитања
(„Сл. гласник РС”, бр. 52/11 и 55/13), односно да има образовање
из психолошких, педагошких и методичких дисциплина стечено на
високошколској установи у току студија или након дипломирања од
најмање 30 бодова и 6 бодова праксе у установи, у складу са ЕСПБ;
кандидат треба да испуњава услове у погледу врсте стручне спреме предвиђене Правилником о врсти стручне спреме наставника и
стручних сарадника у основној школи („Сл. гласник РС - Просветни
гласник” бр. 11/12 и 15/13); 2. да има психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и ученицима; 3. да није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дела у члану 120 став 1
тачка 3 Закона о основама система образовања и васпитања; 4.
да има држављанство РС. Уз пријаву приложити: диплому о стеченом образовању (оверена фотокопија); уверење о држављансту
(оверена фотокопија не старија од 6 месеци); доказ о испуњености
услова из тачке 1 односно 1а; доказ о испуњености услова из тачке 2 подноси кандидат који буде изабран, пре закључења уговора
о раду; доказ из тачке 3 прибавља школа. Пријаве на конкурс са
потпуном документацијом слати на адресу школе са назнаком: “За
конкурс”. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узимати у
разматрање.

ОСНОВНА ШКОЛА ЗА
ОБРАЗОВАЊЕ УЧЕНИКА СА
СМЕТЊАМА У РАЗВОЈУ
„МИОДРАГ В. МАТИЋ”

31000 Ужице, Драгише Лапчевића 1
тел. 031/563-692

Наставник разредно-предметне наставе дипломирани дефектолог
на одређено време до повратка запослене са
породиљског боловања
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УСЛОВИ: 1) да је кандидат стекао одговарајуће високо образовање
на студијама другог степена (мастер академске студије, специјалистичке студије или специјалистичке струковне студије), по пропису
који уређује високо образовање почев од 10.09.2005. године или
на основним студијама у трајању од најмање 4 године, по пропису
који је уређивао високо образовање до 10.09.2005. године; 1а) да
испуњава услове из члана 8 став 2 и 3 Закона о основама система образовања и васпитања („Сл. гласник РС”, бр. 52/11 и 55/13),
односно да има образовање из психолошких, педагошких и методичких дисциплина стечено на високошколској установи у току
студија или након дипломирања од најмање 30 бодова и 6 бодова
праксе у установи, у складу са ЕСПБ. Кандидат треба да испуњава
услове у погледу врсте стручне спреме предвиђене Правилником о
врсти стручне спреме наставника, васпитача и стручних сарадника
у основној школи за глуве и наглуве ученике („Сл. гласник РС - Просветни гласник” бр. 4/98).

Васпитач у дому у оквиру школе

на одређено време до повратка запослене са
породиљског боловања
2 извршиоца
УСЛОВИ: 1) да је кандидат стекао одговарајуће високо образовање
на студијама другог степена (мастер академске студије, специјалистичке студије или специјалистичке струковне студије), по пропису
који уређује високо образовање почев од 10.09.2005. године или
на основним студијама у трајању од најмање 4 године, по пропису
који је уређивао високо образовање до 10.09.2005. године; 1а) да
испуњава услове из члана 8 став 2 и 3 Закона о основама система образовања и васпитања („Сл. гласник РС”, бр. 52/11 и 55/13),
односно да има образовање из психолошких, педагошких и методичких дисциплина стечено на високошколској установи у току
студија или након дипломирања од најмање 30 бодова и 6 бодова
праксе у установи, у складу са ЕСПБ; кандидат треба да испуњава услове у погледу врсте стручне спреме предвиђене чланом 60
Закона о ученичком и студентском стандарду („Сл. гласник РС”, број
18/2010 и 55/2013).
ОСТАЛО: 2) да кандидат има психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и ученицима; 3) да није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дела у члану 120 став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања и васпитања; 4) држављанство
РС. Уз пријаву приложити: диплому о стеченом образовању (оверена фотокопија); уверење о држављанству (оверена фотокопија, не
старија од 6 месеци); доказ о испуњености услова из тачке 1 односно 1а; доказ о испуњености услова из тачке 2 подноси кандидат
који буде изабран, пре закључења уговора о раду; доказ из тачке
3 прибавља школа. Пријаве слати на адресу школе. Непотпуне и
неблаговремене пријаве неће се узимати уразматрање.

ВАЉЕВО
ОШ „ДИМИТРИЈЕ ТУЦОВИЋ“
14226 Јабучје
тел. 014/74-014

Директор

на период од четири године
УСЛОВИ: За директора може бити изабрано лице које испуњава
следеће услове: поседовање одговарајућег високог образовања из
члана 8 став 2 Закона о основама система образовања и васпитања (високо образовање стечено на студијама другог степена мастер академске студије, специјалистичке академске студије или
специјалистичке струковне студије - по пропису који уређује високо
образовање почев од 10. септембра 2005. године или на основним
студијама у трајању од најмање четири године, по пропису који је
уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. године), за
наставника основне школе, педагога или психолога; поседовање
дозволе за рад (лиценце); поседовање психичке, физичке и здравствене способности за рад са децом и ученицима; поседовање
држављанства Републике Србије; знање језика на којем се изводи образовно-васпитни рад; да лице није осуђивано правоснажном пресудом за кривична дела утврђена у чл. 120 став 1 тачка
3 Закона о основама система образовања и васпитања; најмање
пет година рада у установи на пословима образовања и васпитања,
након стеченог одговарајућег образовања. Рок за пријављивање
је 15 дана од дана објављивања конкурса. Уз пријаву на конкурс
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приложити: доказ о држављанству (извод из матичне књиге рођених и уверење о држављанству); оверену фотокопију дипломе о
стеченом образвању; оверену фотокопију документа о положеном
испиту за лиценцу, односно стручном испиту; доказ о знању језика
на којем се изводи образовно-васпитни рад (осим кандидата који
су одговарајуће образовање стекли на том језику); потврду о радном искуству; преглед кретања у служби са биографским подацима
(необавезно); доказе о својим стручним и организационим способностима (необавезно). Пријаве слати на горенаведену адресу.

В РА Њ Е
ОСНОВНА ШКОЛА
„АБДУЛАХ КРАШНИЦА“
Миратовац, 17523 Прешево

Директор

на период од четири године
УСЛОИВ: За директора може бити изабрано лице које испуњава
следеће услове: поседовање одговарајућег високог образовања
из члана 8 став 2 и члана 120 Закона о основама система образовања и васпитања; на студијама другог степена (мастер академске студије, специјалистичке академске студије или специјалистичке струковне студије), у складу са Законом о високом образовању
(„Службени гласник РС“, бр. 76/05, 100/07 - аутентично тумачење
97/08 и 44/10), почев од 10. септембра 2005. године, за наставника
основне школе, педагога или психолога; на основним студијама у
трајању од најмање четири године, по пропису који је уређивао
високо образовање до 10. септембра 2005. године за наставника и стручног сарадника основне школе, дозвола за рад, обука и
положен испит за директора установе и најмање пет година рада
у установи на пословима образовање и васпитања након стеченог одговарајућег образовања; поседовање психичке, физичке и
здравствене способности за рад са ученицима; да кандидат није
осуђиван правоснажном пресудом за кривична дела утврђена у чл.
120 став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања и васпитања; да има држављанство Републике Србије; да зна језик на
коме се остварује образовно-васпитни рад. Уз пријаву кандидати
треба да приложе: уверење о држављанству и извод из матичне
књиге рођених; оверен препис - фотокопију дипломе о стеченом
одговарајућем стручном образовању; оверен препис - фотокопију
уверења о положеном испиту за лиценцу, односно стручном испиту; доказ о знању албанског језика, осим кандидата који су одговарајуће образовање стекли на том језику; потврду о раду у области
образовања: радну биографију, односно биографске податке;
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; лекарско уверење да има
психичку, физичку и здраствену способност за рад са ученицима.
Рок за пријављивање је 15 дана од дана објављивања конкурса.
Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узети у разматрање.
Пријаве се достављају на горенаведену адресу. Ближе информације о конкурсу могу се добити код секретара школе, на телефон:
017/7676-100.

ОСНОВНА ШКОЛА
“АЛИ БЕКТАШИ”

17520 Бујановац, Село Несалце
тел. 017/490-814

Поновљени конкурс

Директор

на мандатни период од 4 године
УСЛОВИ: За директора школе може да буде изабрано лице које: 1)
има високо образовање и испуњава услове за наставника односно психолога или педагога школе; 2) има лиценцу за наставника,
педагога или психолога односно положен стручни испит; 3) није
осуђивано правоснажном пресудом за кривично дело за које је
изречена безусловна казна затвора у трајању од најмање три месеца, као и за кривична дела из члана 120 Закона о основама система
образовања и васпитања; 4) има психичку, физичку и здравствену
способност за рад са децом и ученицима; 5) има најмање 5 година
рада на пословима образовања и васпитања, након стеченог одговарајућег образовања; 6) има држављанство Републике Србије; 7)
зна језик на коме се остварује образовно-васпитни рад.
Бесплатна публикација о запошљавању

ОСТАЛО: Уз пријаву кандидат подноси: биографске податке, оверен
препис дипломе о завршеном факултету, оверен препис уверења о
положеном стручном испиту (лиценцу), потврду о радном искуству
са подацима о пословима које је обављао, уверење о држављанству и извод из матичне књиге рођених (не старије од шест месеци)
и доказ о знању језика на коме се остварује образовно-васпитни
рад. Доказ о испуњености услова из става 1 тачка 4 овог конкурса
подноси се пре закључења уговора о раду, а доказ из става 1 тачка
3 прибавља школа. Директор школе бира се за период од 4 године,
мандат директора тече од дана ступања на рад. Настава у школи
се изводи на албанском језику. Конкурс је отворен 15 дана од дана
објављивања у публикацији “Послови”. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се разматрати. Ближа обавештења могу се добити
у школи или путем телефона: 017/490-814. Пријаве се подносе на
адресу школе. Кандидати ће писмено бити обавештени о резултату
конкурса у року од 8 дана по извршеном избору.

ВРШАЦ
ОСНОВНА ШКОЛА
„БРАНКО РАДИЧЕВИЋ”

26330 Уљма, Трг ослобођења 3
тел. 013/898-242

Наставник историје

са 35% радног времена, на одређено време до
повратка запосленог одсутног преко 60 дана
УСЛОВИ: Поред општих услова предвиђених Законом о раду, кандидат мора да испуњава и следеће услове: да има одговарајуће
образовање из чл. 8 став 2 Закона о основама система образовања
и васпитања („Сл. гласник РС“, бр 72/09, 52/11 и 55/13) и чл. 3
Правилника о степену и врсти образовања наставника и стручних
сарадника у основној школи („Сл. гласник РС - Просветни гласник“,
бр. 11/12 и 15/13) за извођење наставе историје: професор историје, професор историје и географије, дипломирани историчар,
мастер историчар, дипломирани историчар - мастер. Лица која
су стекла академско звање мастер, односно дипломирани - мастер, треба да имају завршене основне академске студије историје.
Кандидат мора да има, у складу са чл. 8 став 4 Закона о основама
система образовања и васпитања, образовање из психолошких,
педагошких и методичких дисциплина стечено на високошколској
установи у току студија или након дипломирања од најмање 30
бодова и шест бодова праксе у установи, у складу са Европским
системом преноса бодова; кандидат који је у току студија положио
испите из педагогије и психологије или је положио стручни испит,
односно испит за лиценцу, сматра се да има образовање из наведених дисциплина; да има психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и ученицима; да није осуђиван правоснажном
пресудом за кривична дела утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона
о основама система образовања и васпитања; држављанство Републике Србије, да зна језик на коме се остварује образовно-васпитни
рад (српски језик).
ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс кандидати су дужни да поред
краће биографије доставе: оверену фотокопију дипломе, оригинал
или оверену фотокопију уверења о држављанству (не старијег од
6 месеци), оригинал или оверену фотокопију извода из матичне
књиге рођених, доказ о поседовању образовања из психолошких,
педагошких и методичких дисциплина стеченом на високошколској
установи у току студија или након дипломирања од најмање 30
бодова и шест бодова праксе у установи, у складу са Европским системом преноса бодова, издат од стране одговарајуће високошколске установе, односно уверење или други одговарајући документ о
положеном испиту из педагогије и психологије у току студија или
доказ о положеном стручном испиту, односно о положеном испиту
за лиценцу. Уколико кандидат није стекао средње, више или високо образовање на српском језику, у обавези је да достави доказ
да је положио испит из српског језика по програму одговарајуће
високошколске установе. Доказ о поседовању психичке, физичке
и здравствене способности за рад са децом и ученицима (лекарско уверење) - подноси изабрани кандидат, пре закључења уговора о раду. Доказ о неосуђиваности прибавља школа службеним
путем. Рок за пријављивање кандидата је 8 дана од дана објављивања огласа у публикацији „Послови”. Директор врши ужи избор
кандидата који испуњавају све услове конкурса, које у року од 8
дана од истека рока за подношење пријава упућује на претходну
психолошку процену способности за рад са децом и ученицима,
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коју врши надлежна служба за послове запошљавања применом
стандардизованих поступака. О датуму провере психофизичких
способности кандидати ће бити благовремено обавештени. Директор доноси одлуку о избору у року од 8 дана од добијања резултата психолошке процене кандидата за рад са децом и ученицима
од надлежне службе за послове запошљавања. Неблаговремене
пријаве биће одбачене. Пријаве на конкурс са траженом документацијом могу се поднети лично или поштом на горенаведену адресу.

ЗАЈЕЧАР
ГИМНАЗИЈА У ЗАЈЕЧАРУ

19000 Зајечар, Кнегиње Љубице 3-5

Наставник математике

на одређено време до повратка радника са функције

Наставник социологије

са 50% радног времена, на одређено време преко 60
дана - породиљско боловање

Наставник грађанског васпитања

ЗРЕЊАНИН
ТЕХНИЧКИ ФАКУЛТЕТ
„МИХАЈЛО ПУПИН”

Зрењанин, Ђуре Ђаковића бб
тел. 023/550-501

Сарадник за економска питања
пробни рад од 6 месеци

УСЛОВИ: Поред општих услова предвиђених Законом, кандидати
треба да испуњавају следеће услове: стечен стручни назив дипломирани економиста (пре ступања на снагу Закона о високом образовању), основне академске студије у трајању од 4 године, најмање
пет година радног искуства у струци. Кандидати треба да доставе
пријаву са биографским и подацима о кретању у служби, оверену
фотокопију дипломе о стеченом стручном називу (овера не дужа од
6 месеци), оверену фотокопију радне књижице или потврду послодавца о оствареном радном искуству у струци. Пријаве са потребном документацијом подносе се на адресу факултета, у року од 8
дана од дана објављивања огласа у публикацији „Послови”.

са 50% радног времена, на одређено време преко 60
дана - породиљско боловање

Наставник музичке културе

са 50% радног времена, на одређено време преко 60
дана - породиљско боловање
УСЛОВИ: Поред општих услова предвиђених Законом о раду, кандидат треба да испуњава следеће услове: да има одговарајуће
образовање у складу са чланом 8 став 4 Закона о основама система образовања и васпитања (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 6 бодова праксе у установи, у складу са
Европским системом преноса бодова). Кандидат који је у току студија положио испите из педагогије и психологије или је положио
стручни испит, односно испит за лиценцу, сматра се да има образовање из горенаведених дисциплина; да има одговарајуће образовање предвиђено Правилником о врсти стручне спреме наставника, стручних сарадника и помоћних наставника у гимназији („Сл.
гласник СРС - Просветни гласник“, бр. 5/90 и „Сл. гласник РС - Просветни гласник“, бр. 5/91, 1/92, 3/94, 7/96, 7/98, 3/99, 4/99, 3/2003,
4/2004, 11/2005, 1/2007, 7/2008, 8/2011 и 2 и 9/013). Кандидат треба да има физичку, психичку и здравствену способност за рад са
децом и ученицима; да није осуђиван правноснажном пресудом за
кривична дела утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о основама
система образовања и васпитања; да има држављанство Републике
Србије; да зна језик на коме се остварује образовно-васпитни рад.
Уз пријаву на конкурс кандидати су дужни да на наведену адресу
доставе, у оригиналу или овереној копији: краћу биографију, извод
из матичне књиге рођених, уверење о држављанству, диплому
или уверење о стеченом образовању; лица која су стекла академско звање мастер у обавези су да доставе уверење или диплому о
претходно завршеним академским студијама; доказ о поседовању
образовања из психолошких, педагошких и методичких дисциплона стеченом на високошколској установи у току студија или након
дипломирања од најмање 30 бодова и 6 бодова праксе у установи,
у складу са Европским системом преноса бодова, издат од стране одговарајуће високошколске установе или уверење или други
одговарајући документ о положеном испиту из педагогије и психологије у току студија или доказ о положеном стручном испиту,
односно положеном испиту за лиценцу. Уколико кандидат није стекао средње и високо образовање на српском језику, у обавези је
да достави доказ да је положио испит из српског језика по програму одговарајуће високошколске установе. Доказ о неосуђиваности
прибавља школа службеним путем. Пријаве доставити на наведену
адресу у року од 8 дана од дана објављивања огласа, са назнаком
„Пријава на конкурс“.

Национална служба
за запошљавање
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Посао се не чека, посао се тражи
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

КАКО СЕ ТРАЖИ ПОСАО?
Шта је активно тражење посла?
У процесу тражења посла ви имате кључну улогу. Постоји широк спектар активности које можете предузети
самостално или уз подршку НСЗ, како бисте ојачали своје
позиције на тржишту рада. Потребни су вам знање, добра
информисаност и јака мотивација. Ако пратите тржиште
слободних послова, конкуришете на понуђена радна места
самостално или уз наше посредовање и у складу са нашим
препорукама, користите могућности додатног образовања и
знате које мере активне политике запошљавања одговарају
вашим потребама - ви активно тражите посао.
Подршка Националне службе за запошљавање у
активном тражењу посла подразумева:
• индивидуални разговор са саветником за запошљавање
• информисање о слободним радним местима у земљи и
иностранству
• спровођење мера активне политике запошљавања
Мере активне политике запошљавања
1. Обука за активно тражење посла - одредићете свој
професионални циљ, усавршити технике активног тражења
посла и припремити се да се успешно представите послодавцу, путем радне биографије и на разговору за посао.
2. Клуб за тражење посла - Тражење посла захтева
одређена знања и вештине. Обука у Клубу за тражење посла
траје једну или две недеље, али полазницима су и даље на
располагању ресурси Клуба и могућност коришћења свих
доступних извора информација о слободним радним местима.
3. Тренинг самоефикасности - уз помоћ тима психолога ојачаћете своје самопоуздање, мотивацију, личну одговорност и стећи додатне компетенције за лакше сналажење
на тржишту рада.
4. Радионица за превладавање стреса услед губитка посла - Уз помоћ стручног тима психолога научићете
како да на најбољи начин прођете кроз стресне ситуације
и да се изборите са непријатним осећањима, унапредићете
вештине комуникације и на много бољи начин решавати
проблеме.
5. Програми обука - НСЗ организује обуке за стицање
стручних знања и вештина, у складу са потребама на тржишту рада, као и обуке за стицање компетенција кључних
за даљи професионални развој.
6. Програми оспособљавања за самосталан рад у
струци - Незапослени са средњим, вишим или високим образовањем који немају радног искуства у струци или немају
радног искуства у струци довољног за стицање услова за
полагање приправничког, односно стручног испита, кроз ове
програме могу стећи прво радно искуство у струци. Радни
однос се заснива у својству приправника или се радно ангажовање остварује кроз програм стручне праксе, уз одговарајућу новчану подршку.
7. Програм оспособљавања за стицање практичних знања - Ако имате завршену само основну школу, нема-

Бесплатна публикација о запошљавању

те стручне квалификације, нити радно искуство за потребне
послове, можете да се укључите у програм стицања практичних знања. Бићете у радном односу током 6 месеци и
стећи знања и вештине неопходне за обављање конкретних
послова код послодавца.
8. Функционално основно образовање одраслих Уколико немате завршену основну школу, обратите се свом
саветнику за запошљавање да вас упути у овај програм. Завршићете основно образовање, а потом се укључити у програм обука за обављање једноставних послова.
9. Развој предузетништва: помоћ стручног тима у
пружању информација и савета значајних за отпочињање
сопственог бизниса (правна регулатива, извори финансирања, израда бизнис плана); инструктивне обуке из области
предузетништва; менторинг програми и специјалистички
једнодневни семинари намењени корисницима субвенција
за запошљавање; једнократна исплата новчане накнаде за
самозапошљавање
10. Субвенција за самозапошљавање - одобрава се
незапосленим лицима са евиденције НСЗ која имају бизнис
идеју, завршила су инструктивну обуку из предузетништва
и желе да започну сопствени посао. Субвенција се додељује
у једнократном износу од 180.000 динара, односно 200.000
динара за незапослене особе са инвалидитетом.
11. Јавни радови - организују се у циљу радног ангажовања теже запошљивих незапослених лица и незапослених у стању социјалне потребе, ради очувања и унапређења
радних способности незапослених, као и остваривања
одређеног друштвеног интереса. Спроводе се у области
социјалних и хуманитарних делатности, одржавања и обнављања јавне инфраструктуре и одржавања и заштите животне средине и природе и трају до 4 месеца.
12. Субвенција доприноса за обавезно социјално
осигурање за особе са инвалидитетом
13. Субвенције за запошљавање незапослених лица
из категорије теже запошљивих - одобравају се послодавцима који припадају приватном сектору, првенствено малим и средњим предузећима која планирају запошљавање
незапослених са евиденције Националне службе из категорије теже запошљивих.
14. Сајмови запошљавања - пружају могућност да се
у непосредном контакту представите већем броју послодаваца који имају потребу за запошљавањем нових кадрова.
15. Пакет услуга за вишкове запослених
Уколико сте на евиденцију Националне службе дошли
као технолошки вишак, НСЗ ће вас приоритетно укључити у
програме и мере активне политике запошљавања:
1) извршићемо процену запошљивости
2) утврдити индивидуални план запошљавања и одредити
мере за активацију и унапређење запошљивости (Радионица за превладавање стреса услед губитка посла и друге мере)
3) информисати вас о могућностима и предностима улагања
отпремнина у самозапошљавање, удруживања отпремнина ради запошљавања, коришћења лизинга и франшизинга и сл.
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ЕУ пројекат за запошљавање приправника

ПРВИ ПОСАО У СТРУЦИ

Циљ је да се око 450 људи по завршетку школовања запосли кроз програм приправника, који
се финансира средствима ЕУ – истакао Зоран Мартиновић, директор НСЗ

В

ажна компонента пројекта ЕУ
„Помоћ теже запошљивим групама“ је програм приправника,
који је фокусиран на рурална
подручја и помаже незапосленима из
теже запошљивих категорија да пронађу место на тржишту рада. Један од
примера успешне примене пројекта је
у Српском Итебеју, банатском месту од
две и по хиљаде становника, где је у
Земљорадничкој задрузи „Мркшићеви
салаши“ своје прво запослење у струци
пронашло четворо младих људи.
Један од њих је Роберт Чапо, који
је завршио средњу школу 2005. али никада није радио у струци.
- Захваљујући програму приправника Националне службе за запошљавање добио сам посао у „Мркшићевим
салашима“ као радник на одржавању у
погону пекаре. Уговор сам потписао на
шест месеци, а пошто сам веома задовољан условима рада надам се да ћу

остати да радим овде и по истеку приправничког стажа - каже Роберт.
Директор Националне службе за
запошљавање Зоран Мартиновић истиче да је циљ програма да се око 450
људи по завршетку школовања запосли
кроз програм приправника, који се финансира средствима ЕУ.
- Сваког ко буде запослен кроз
програм приправника финансираћемо
са око 250 евра месечно, што укључује
зараду и одговарајуће порезе и доприносе. У зависности од стручне спреме,
програм ће трајати од 6 до 12 месеци,
а намењен је незапосленима који имају
пребивалиште у руралним подручјима
и послодавцима који су регистровани у
тим областима - објашњава Мартиновић.
На „Мркшићевим салашима“ прво
запослење добила је и Ирена Кордин,
која као вртларски техничар уређује и
оплемењује простор око објеката ове
земљорадничке задруге.
- Пресрећна сам што сам после неколико година рада на разним пословима ван струке коначно добила могућност да радим оно за шта сам се
школовала и што волим да радим. Сада
уживам на послу, презадовољна сам и
надам се да ће ми после истека уговора о приправништву понудити уговор
о раду - преноси нам Ирена своје искуство.
„Мркшићеви салаши“ су само једна од фирми која је са НСЗ потписала
уговор о запошљавању приправника.
Како каже комерцијални директор ове
земљорадничке задруге Милена Ћо-

совић, њихова дугогодишња успешна
сарадња са НСЗ ове године је ојачана
и кроз програм приправништва, у оквиру кога су потписана 4 уговора о
запошљавању, и то за књиговођу, администратора базе података, вртлара и
радника на одржавању машина.
- Наш циљ је да младима из Српског Итебеја омогућимо да овде добију
и први посао. Овај програм представља
велику помоћ и за нас предузетнике,
што показује да неко води рачуна и о
домаћим инвеститорима - закључује
Милена Ћосовић.
Осим програма приправника, до
краја овог ЕУ пројекта биће финансирани и каравани за запошљавање, отварање нових клубова за тражење посла,
центара за информисање и професионално саветовање и самоуслужних
радних станица, као и обуке за потребе
тржишта рада за лица са евиденције
Националне службе за запошљавање.

Сајам професионалне оријентације у Пироту

ДА ОДЛУКА БУДЕ ЛАКША

Сајам професионалне оријентације који је ове године десети пут одржан у Пироту (Спортска хала „Кеј“, 24. марта), имао
је за циљ да ученицима завршних разреда основних и средњих школа пружи информације о свету рада, избору занимања и
запошљавању.
Ученицима, њиховим родитељима и представницима школа и факултета на отварању манифестације обратили су се
Драгана Тончић, начелница Пиротског управног округа, Јелена Костић, директорка Филијале Пирот НСЗ и Аца Божић,
председник Актива директора средњих школа. Сви су истакли значај правилног и правовременог информисања и избора
занимања и школе, у чему умногоме могу помоћи саветници за планирање каријере из Националне службе за запошљавање.
Ученицима су се представиле средње школе из Пиротског округа, Медицинска школа из Јагодине и неколико високих
школа и факултета из Ниша и Београда. На штандовима школа и факултета посетиоци сајма су директно од ученика и професора добијали информације о начину уписа, образовним профилима и начину школовања. И ученици и њихови родитељи
имали су прилику да на једном месту добију све релевантне информације неопходне за правилан избор занимања.
Одржане су бројне видео-презентације, али и уметнички програм, демонстрирани експерименти и активности из свакодневног рада школа, са циљем да се ученици лакше определе за будућа занимања.
На штанду Националне службе за запошљавање ученици и њихови родитељи имали су прилику да добију све неопходне
информације, савете, као и статистичке податке о кретању на тржишту рада.
Миљан Јонић
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АКТУЕЛНО У Ужицу додељени сертификати
за завариваче

СА ОБУКЕ НА ПОСАО
Свих седам полазника успешно завршило
обуку, а захваљујући стеченим знањима
засноваће и радни однос у ужичком
предузећу „АБЦ производ“

Н

ационална служба за запошљавање - Филијала Ужице је пружила техничку, а Град Ужице финансијску
подршку за реализацију програма обуке за познатог
послодавца, за радно место бравара-заваривача у
ужичком предузећу „АБЦ производ“.
Незапослени су имали прилику да кроз тромесечну обуку од стране врхунских мајстора запослених у овом предузећу, стекну практична знања и вештине, користећи ласерску прецизност, уз најсавременије технологије заваривања
и модерне дизајнерске софтвере. Свих седам полазника
успешно је завршило обуку и добило сертификате, а захваљујући стеченим знањима засноваће радни однос у овој
ужичкој фирми.
„АБЦ производ“ основан је 1990. године и данас важи за
озбиљну индустријску компанију, која се бави производњом
котлова, горионика, камина и шпорета.
„Предузеће од оснивања улаже у проширење производње и модерне технологије које иду у корак са светским
трендовима у овој области. Упоредо са тим константно улажемо и у кадрове, које шаљемо на додатне обуке у Немачку,
Аустрију и Америку. Кроз програм обуке за послове бравара-заваривача, финансиране од стране Града Ужица и уз
стручну сарадњу са НСЗ, запослили смо седам младих људи
и још две особе ангажовали преко програма стручне праксе,
тако да тренутно имамо око 50 запослених. Изградили смо и

нову халу од 700 метара квадратних, а до краја године планирамо и проширење за још 1.400 метара квадратних, што ће
сигурно обезбедити нова радна места“, рекао је Зоран Жунић, власник компаније „АБЦ производ“, приликом доделе
сертификата новообученим радницима.
Градоначелник Ужица Тихомир Петковић истакао је
да је за програме запошљавања у 2015. години Град Ужице
издвојио укупно 10,5 милиона динара. Уз удружена средства
са НСЗ, кроз јавне радове, програм стручне праксе, субвенционисано самозапошљавање и обуке за потребе послодавца, посао су нашла 152 лица.
„Наш циљ је да остваримо што бољу сарадњу са свим
партнерима који могу допринети што већем запошљавању.
Као резултат добро успостављене сарадње између НСЗ,
Градске управе и послодаваца имамо изузетно успешну реализацију програма обуке за познатог послодавца. Ове године НСЗ је издвојила значајна средства за реализацију различитих мера и програма запошљавања и веома смо поносни
што смо у могућности да подстичемо запошљавање у нашем
граду и тако помажемо развоју локалне заједнице“, истакла
је Зорица Милошевић, директорка ужичке филијале НСЗ
и позвала послодавце из приватног сектора да се укључе у
реализацију програма обуке за познатог послодавца.
Биљана Терзић

У Зрењанину завршене обуке за тржиште рада

СТЕЧЕНА ДРАГОЦЕНА ЗНАЊА

Реализована обука за вођење пословних књига, основна информатичка обука и
курс енглеског језика

У

Филијали Зрењанин НСЗ организована је додела сертификата незапосленима који су завршили обуке за
тржиште рада: обуку за вођење пословних књига, основну информатичку обуку и курс енглеског језика.
Полазницима су сертификате уручиле Татјана Мијатовић,
директорка зрењанинске филијале НСЗ и Мирјана Ђулибрк, начелница Одељења за програме запошљавања, предузетништво и додатно образовање и обуку, пожелевши им да
уз новостечена знања лакше дођу до посла.

Бесплатна публикација о запошљавању

Када је реч о особама са инвалидитетом, према степену
процене радне способности већина не може да обавља основно занимање, већ послове који се базирају на раду на рачунару, у чему ће им помоћи и новостечено знање енглеског
језика.
У периоду од 25. новембра до 25. децембра прошле године реализована је основна информатичка обука по ECDL
програму за осам особа са инвалидитетом. Извођач је била
Агенција за образовање „Свети Сава“ из Чачка, а обуку је реализовала школа рачунара „Нимико“ из Зрењанина. Готово у
исто време одвијао се курс енглеског језика, у који је укључено осам особа са инвалидитетом. Агенцији „Свети Сава“
поверено је извођење и ове обуке, а курс се одвијао у просторијама школе „Нимико“. На истом месту Агенција за образовање „Академија“ из Чачка реализовала је обуку за вођење
пословних књига за пет лица са евиденције незапослених и
седам незапослених особа са инвалидитетом. Курс је трајао
од новембра 2015. до јануара 2016. године.
„Завршио сам обуку за вођење пословних књига. О томе
заиста нисам ништа знао, а захваљујући добро организованој
обуци и наставницима стекао сам драгоцена знања“, каже
Марко Попов, професор информатике и додаје да би волео
да буде укључен и на курс енглеског језика.
Александра Штрбац
06.04.2016. | Број 668 |
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МИ И ЕВРОПА Колика су примања жена, а колика мушкараца у Европској унији

ЖЕНЕ ЗАРАЂУЈУ 16,1 ОДСТО МАЊЕ

На један евро који су на сат зарађивали мушкарци, жене добијале 84 евроцента. Разлика у
заради мушкараца и жена креће се од мање од пет одсто у Словенији и Малти, до више од 20
одсто у Естонији, Аустрији, Чешкој, Немачкој и Словачкој

Ж

ене у Европској унији зарађивале су у просеку
16,1 одсто мање од мушкараца (подаци за 2014),
што значи да су на један евро који су на сат зарађивали мушкарци жене добијале 84 евроцента,
саопштио је европски завод за статистику Еуростат. Разлика
у заради мушкараца и жена креће се од мање од пет одсто
- у Словенији и Малти, до више од 20 одсто у Естонији, Аустрији, Чешкој, Немачкој и Словачкој. Подаци, такође, говоре
да жене, без обзира да ли имају децу или не, чешће раде са
непуним радним временом, а разлика на том плану у односу
на мушкарце драстично се повећава са бројем деце.
У Словенији је разлика у заради мушкараца и жена
износила 2,9 одсто, а на Малти 4,5 одсто. Разлика мања од
10 одсто забележена је и у Италији (6,5 одсто), Пољској (7,7
одсто), Луксембургу и Белгији (9,9 одсто). На другом крају
листе налазе се државе у којима та разлика премашује 20
одсто. Највећа разлика регистрована је у Естонији (28,3 одсто), следе Аустрија (22,9 одсто), Чешка (22,1 одсто), Немачка

Просечна плата у Србији - 44.450 динара
Просечна фебруарска нето плата у земљи износила је
44.450 динара, а разлика између највише и најниже просечне зараде у Србији била је 50.054 динара, показују
подаци Републичког завода за статистику. Наиме, просечна фебруарска плата становника београдске општине
Сурчин, који су по примањима на самом врху, износила је
77.095 динара. Плата житеља Беле Паланке, који су на
самом дну листе примања, износила је 27.041 динар. После становника Сурчина, у фебруару су најплаћенији били
запослени у Костолцу - 68.938 динара и Новом Београду
- 65.916 динара.

Македонска просечна плата 360 евра
Просечна нето плата у Македонији исплаћена у јануару
ове године износила је 22.254 денара (358,7 евра) и била
је за 2,0 одсто већа него у истом месецу 2015. Према подацима македонског Државног завода за статистику, просечна исплаћена бруто плата у јануару је износила 32.642
денара (526,2 евра), што је за 1,8 одсто више у односу исти
лањски месец.
Како преноси портал „Економски“, у јануару ове године
1,0 одсто запослених у Македонији није примило плату.
Повећање јануарских нето зарада на месечном нивоу забележено је у пољопривреди, шумарству и рибарству (14,5
одсто), административним и помоћним услужним делатностима (9,7) и грађевинарству (8,7 одсто). С друге стране,
смањење нето плата је у посматраном месецу евидентирано у сектору стручне, научне и техничке делатности
(15,6 процената), информисања и комуникације (12,8) и
прерађивачкој индустрији (7,2 одсто).
Највећу просечну плату у јануару имали су запослени у
компанијама које се баве маркетингом и истраживањем
тржишта - 45.051 денар (726,2 евра). Поред тога, веће
плате су регистроване и у делатности авио-саобраћај, где
је просек 43.851 денар, као и у финансијској делатности и
осигурању, код којих је просечна плата била 40.388 денара, наводи се у тексту.
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(21,6 одсто) и Словачка (21,1 одсто). Разлике у просечној бруто заради на сат не могу се тумачити само на основу принципа „једнака зарада за исти посао“, већ се објашњавају и
различитим социјалним, правним и економским факторима,
укључујући индивидуалне особине, попут искуства и образовања, наводи Еуростат.
Разлике између мушкараца и жена на тржишту рада
огледају се и у радном времену. Тако је, рецимо, свака пета
жена (без деце), односно 20 одсто њих, старосне доби од 25
до 49 година, имала непуно радно време, док је такав уговор имао сваки 12. мушкарац (8,2 одсто), што је разлика од
11,8 процентних поена. Јаз је још већи (износи 26,6 процентних поена) када је реч о женама и мушкарцима са једним
дететом, да би се попео до нивоа од 34,4 процентна поена
ако је реч о двоје деце. У случају да имају троје и више деце
разлика се повећава на 38,1 процентни поен - готово половина жена (45,1 одсто) са најмање троје деце ради са непуним
радним временом, док је у случају мушкараца тај удео само
седам одсто.
Разлике су видљиве и у односу на различите групе
жена. Док проценат жена без деце које раде непуно радно
време износи 20 одсто, код оних са једним дететом пење се
на 31,3 одсто. Овакав тренд присутан је у свим чланицама
ЕУ, а највеће разлике регистроване су у Немачкој, где 25,3
одсто жена без деце, старосне доби од 25 до 49 година, ради
са непуним радним временом и чак 59,4 одсто жена са једним дететом, што је разлика од 34,1 посто. Следе Аустрија
са разликом од 28,9 одсто, Велика Британија (28,2 одсто) и
Холандија (25,1 одсто).
Извор: Euractiv.com
Национална служба за запошљавање • www.nsz.gov.rs

МОЈ ПУТ Краљевчанин Роберт Даниловић један је од ретких машиновођа чије је радно
место био брод

МАШИНОВОЂА У ФРИЗЕРСКОМ САЛОНУ

Вероватно је и једини возач локомотиве који је сарађивао са модном кућом „Мисони“. Колеге
које га се сећају са железнице тврде да је био најмодернији машиновођа којег су виделе
пруге Србије

К

раљевчанин Роберт Даниловић један је од ретких машиновођа чије је радно место био
брод. Вероватно је и једини
возач локомотиве који је сарађивао са
модном кућом „Мисони”. Колеге које га
се сећају са железнице тврде да је био
најмодернији машиновођа којег су виделе пруге Србије, пише дневни лист
„Политика“. Овај податак из несвакидашње радне биографије Роберта Даниловића мало ко зна, јер је годинама
познат као један од најуспешнијих фризера у земљи. Штавише, Краљевчанке
воле да кажу да не иду код фризера, већ
код Роберта.
- Око три године сам возио пругом
од Скопља до Косова Поља, Пожеге и
Лапова. После тога прешао сам да радим канцеларијски посао. Ујутру бих

До 2014. радио сам на крузерима који су путовали од Аљаске, преко
Мексика, до Хаваја и на релацији Кариби - Медитеран
Када је стекао звање машиновође
дизел-вуче морао је да се врати у родни град, будући да је био стипендиста
Железничког чвора Краљево. Убрзо је
засновао породицу, напустио железницу и отворио прву школу за манекене. А
онда су уследиле санкције.
- У тим временима Мађарска је
била мој прозор у свет. Тамо су гостовали многи познати предавачи, па сам

био на железници, а по подне се обучавао у фризерском салону. Од детињства
сам волео моду, али чињеница да су ми
деда, отац, сви стричеви и брат радили
на железници испречила се мојој жељи
да будем нешто друго. Нарочито зато
што фризер није било популарно занимање осамдесетих година прошлог
века - прича за „Политику“ Даниловић
како је уписао Железничку школу у Београду.
Ипак, ову животну ситуацију окренуо је у своју корист. Како је био далеко
од родитељског дома, после наставе је
одлазио на фризерске курсеве, курсеве
шминкања, а започео је и манекенску
каријеру. Помало необично за ученика
Железничке школе, али Роберт је путовао у Загреб и Сарајево због сајмова
моде и џепарац зарађивао појављивањем у рекламним спотовима.
Бесплатна публикација о запошљавању

Ујутру бих био на железници,
а по подне се обучавао у
фризерском салону
с времена на време одлазио у Будимпешту како бих учио и набавио неопходан материјал за рад. Велики утицај
на мој професионални живот имали су
модни креатор Пеђа Нерић и фризер
Зоран Јанковић, који је из Немачке
донео нове принципе рада - прича Даниловић.
Коначно, 2000. године посао из свог
стана сели у салон. Паралелно је путовао на курсеве у Француску и Шпанију,
одакле је светске трендове фризирања
„увозио“ у Краљево. И упорност се исплатила. До данас је сарађивао са многим домаћим креаторима, а фризуре
је радио и за ревију познатог страног
бренда „Мисони“. Његове фризуре биле
су део многих позоришних представа, а

2008. године победио је на такмичењу
које је организовао шпански часопис
„Хер стајлс”. Упркос чињеници да је салон препун муштерија, 2011. одлучује
да оде на брод. Овај потез му је заправо
спасио живот.
- До 2014. радио сам на крузерима који су путовали од Аљаске, преко Мексика, до Хаваја и на релацији
Кариби - Медитеран. То је било више
животно него професионално искуство, будући да су путници били људи
старије животне доби, који нису имали
намеру да експериментишу са својим
фризурама. Ипак, долазили су светски
познати едукатори који су нас, између
осталог, учили и менаџерском послу,
што је мени посебно значило, будући
да нисам рођени бизнисмен - кроз осмех објашњава Роберт како је изгледао
рад у фризерском салону на броду где
фенирање кратке косе кошта 40 долара.
Током једног од обавезних систематских прегледа лекари су му саопштили да снимак открива да има „нешто
на плућима”. Уместо на брод, морао
је у болницу на операцију. Када је победио болест вратио се у Краљево, на
задовољство своје породице и бројних
муштерија. Сада као едукатор широм
земље подучава своје колеге како да
се поигравају са бојама и припрема се
за Азербејџан, где ће се у мају одржати евроазијско такмичење за најбољу
фризуру и шминку.
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ГОРЕ - ДОЛЕ Највећа ставка у државним расходима Европске уније

НАЈВИШЕ ПАРА ЗА СОЦИЈАЛУ И ЗДРАВСТВО

Социјална заштита у 2014. чинила готово петину бруто домаћег производа ЕУ

Највећа ставка у државним расходима Европске уније је социјална заштита, која је у 2014. години чинила готово петину
бруто домаћег производа (БДП) Уније. На издатке за социјалну заштиту је отпало 19,5 одсто БДП-а, док су код неких држава,
попут Финске, Француске, Данске, Аустрије, Италије, Шведске, Грчке и Словачке трошкови на име социјалне заштите чинили
чак 20 одсто БДП-а, према подацима европске службе за статистику Евростат.
Наредна најважнија ставка у потрошњи чланица ЕУ је здравство (7,2 одсто БДП-а), затим опште јавне услуге, као што су
спољни послови и трансакције јавног дуга (6,7), образовање (4,9), економски послови (4,2), јавни ред и безбедност (1,8), одбрана
(1,3), рекреација, култура и религија (1,0) и заштита животне средине (0,8 одсто БДП-а).
Најновији подаци, међутим, маскирају значајне разлике између чланица у погледу удела БДП-а у свакој функцији генералне државне потрошње. Удео издатака за социјалну заштиту старих лица у укупној потрошњи био је највећи у Грчкој, а
најмањи у Ирској. Трошкови влада на образовање и здравство варирали су од чланице до чланице, у чему су по издвајањима
за здравство предњачиле Данска (са уделом од 8,0 одсто у БДП), Финска (8,3 одсто БДП), Француска (8,2 одсто БДП), Белгија
и Холандија (8,1 одсто БДП).

Хрватска држава на Међународном суду
због „швајцараца“

Катарска телевизија
смањује број запослених

БАНКЕ ТУЖЕ ХРВАТСКУ „АЛ ЏАЗИРА“
ОТПУШТА
500 ЉУДИ

Катарска телевизијска мрежа „Ал Џазира“ саопштила је
да ће у оквиру смањења броја запослених укинути 500 радних места, углавном у седишту мреже у Дохи. Након што је
већ 700 запослених добило отказе после недавне најаве затварања „Ал Џазире“ у Америци и са садашњим смањењем,
број радника у овој мрежи пашће са 5.200 на 4.000, преноси
АФП. „Ал Џазира“ је почела да ради 1996. године, а данас има
око 80 редакција широм света.

Б

анке Интеза и Уникредит, а вероватно и Ерсте и
Рајфајзен, тужиле су државу Хрватску Међународном
суду за решавање инвестиционих спорова (ИЦСИД)
у Вашингтону, због повреде статуса правног лица и
умањења добити, објавио је „Јутарњи лист“. Спор је у вези са
Законом о конверзији кредита у швајцарским францима у
евре, који је донела прошла хрватска влада, а који је банкама проузроковао трошак од око осам милијарди куна (око 1,0
милијарде евра), наводи лист.
„Знам за тужбу банака. Још је рано да се влада о томе
изјашњава“, одговорио је министар финансија Здравко Марић на питање новинара уочи седнице владе.
Главни координатор Удружења банкарских клијената
„Франак“ Горан Алексић изјавио је агенцији „Хина“ да је Хрватска могла да избегне тужбу банака арбитражном суду у
Вашингтону да је на време села с банкарима и запретила им
увођењем пореза на активу.
Алексић је објаснио да се не ради о тужби, већ о томе
да банке траже да се арбитражом утврди да ли је Хрватска
смела да донесе тај закон. Хрватска је потписница споразума
према којем мора да поштује одлуку арбитраже.
„Уколико арбитража утврди да држава није смела да
донесе Закон о конверзији, односно ако утврди да Хрватска
мора да врати новац банкама и даље није касно да се банкама уведе порез на активу и да се оне тако доведу у пат-позицију“, навео је Алексић. Додао је да банке у случају увођења
тог пореза на крају не би добиле новац, јер би ситуација била
нерешена.
Загребачки „Пословни дневник“ подсећа да су и домаће
банке поднеле уставну тужбу у Хрватској због конверзије
„швајцараца“, док су неке од њих покренуле и поступке унутар Европске уније и европских судова.
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Бразилска економија склизнула
у најтежу рецесију

НАЈВИША СТОПА
НЕЗАПОСЛЕНОСТИ У
ПОСЛЕДЊИХ СЕДАМ ГОДИНА
Стопа незапослености у Бразилу достигла је у фебруару
8,2 одсто, што је највиши ниво за тај календарски месец од
2009. године, показали су објављени званични подаци. Реч је
о великом скоку незапослености у односу на јануарску стопу
од 7,6 одсто, преноси агенција „Франс прес“. Бруто домаћи
производ (БДП) Бразила је прошле године пао за 3,8 одсто,
због чега је бразилска економија склизнула у најтежу рецесију за последњих четврт века. Ова највећа латиноамеричка
држава је заглибљена у дубоку рецесију и суочена са политичком неизвесношћу, јер грађани траже оставку председнице Дилме Русеф због масовног корупционашког скандала.
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САЗНАЈТЕ ВИШЕ Ђовани Кафаро чекање у реду претворио у невероватан бизнис

ЗАРАДА У РЕДУ

Италијани проведу у просеку 400 сати годишње чекајући у редовима. Овакво
губљење времена кошта 40 милијарди евра

П

лаћање рачуна и вишечасовно
чекање у редовима може бити
исцрпљујуће, нарочито ако је
ваше слободно време ограничено. Није мали број оних који су пожелели да то уради неко уместо њих. На ту
идеју дошао је Ђовани Кафаро пре две
године, када је као и милион његових
суграђана чекао у реду у Милану како
би платио своје рачуне.
„Пало ми је на памет да исто то
могу да радим и за друге“, каже Ђовани.
Кафаро, који је изгубио посао, одлучио је да покрене своје предузеће.
Поделио је летке како би рекламирао
своје услуге. Убрзо је имао неколико десетина клијената, претежно компаније
које су желеле да њихови запослени
раде нешто много продуктивније од
плаћања рачуна. Ово је омогућило Кафару да створи нову професију.
Према резултатима истраживања,
Италијани потроше у просеку 400 сати
годишње чекајући у редовима. Овакво
губљење времена годишње их кошта
40 милијарди евра. Деценијама уназад, богати Италијани унајмљују људе
да стоје у реду уместо њих, да шаљу
пакете и да се баве свакодневном бирократијом. Међутим, Кафаро је овом
послу дао посебан облик. Он је за свој
бизнис обезбедио и правни ослонац, са
стандардизованим уговором и минималном платом (десет евра по сату пре
умањења), као и осигурањем у случају
несреће.
Кафаро за будуће запослене држи
и петочасовни курс преко Скајпа, који
подразумева учење досадних захтева
централних и локалних власти за подношење документа, остале прописе и
надокнаде.
Италијанска влада покушала је
да смањи редове и чекање, па грађани
сада могу да конкуришу за идентификациони број који им даје приступ
јавним службама путем интернета.
Међутим, то много не олакшава, јер је
узрок овим редовима и „фискална стидљивост“ Италијана. Наиме, они имају
једну од најнижих стопа неготовинских
трансакција у Европи.
„Плаћање у готовини је веома распрострањено и људи нерадо користе
кредитне картице“, каже Кафаро. Ово је
свакако у складу са чињеницом да Италија има једну од највећих сивих економија у богатом свету.
Кафаро је створио још један облик бирократије, јер сви који желе да
ангажују некога ко ће за њих чекати у
Бесплатна публикација о запошљавању

Чувар Лондонског торња мора да има минимум
22 године стажа у војсци

реду мораће да плати доприносе и да се
позабави пратећом папирологијом, чак
и ако запошљавају човека само на сат
времена. Уместо да им олакша, Кафаро
им је, чини се, својом бирократијом додатно отежао.
Неки послови захтевају посебна
знања, много разрађенија од уобичајених описа у биографијама, као што су
„тимски играч“ или „добар организатор“. С друге стране, неки послови су
веома специфични, толико да особе
која би их радиле морају бити сасвим
посебне.
„Индепендент“ преноси разраду
управо таквих неуобичајених послова,
коју је направила фирма „Умум“ из Ве-

лике Британије. Један од таквих послова је пробач чаја. Особа која ради овај
посао мора знати називе и разлике свих
укуса свих варијанти чаја, а не само
разлику између Earl Grey-а и Rooibos-а.
И међу необичним пословима
постоје екстремније варијанте, које
укључују пробача хране за кућне љубимце, грејача кревета и професионалне чекаче у редовима. Постоје и послови о којима деца у целом свету сањају,
као што је испитивач водених спустова
у забавним парковима. На том се послу
мора мерити количина прскања и количина нагомиланог адреналина.
Постоји и посао отчепљивача канализације. Премда је овај посао плаћен
боље од просека, нема довољно људи
који желе да га раде.
Најбоље плаћени бизарни посао је
главни службеник за слушање, али то
није оно што мислите. Не морате седети
у канцеларији и слушати туђе проблеме, већ треба да пратите колико пута се
поједини бренд спомиње на друштвеним мрежама.
Осим ових послова, један од чуднијих је краљичин гајдаш, који мора да
јој свира испод прозора сваког јутра, а
иза њега није далеко ни чистач стакла
на „Киселом краставцу“ у Лондону. Најмање зарађује професионални чекач у
редовима.
Један од занимљивијих послова је и
чувар Лондонског торња. Да би се особа
квалификовала за тај посао, мора имати минимум 22 године стажа у војсци.
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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

