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Прошле недеље прихваћена је понуда кинеске компаније за приватизацију Железаре Смедерево. ХБИС,
званично друга компанија у свету у производњи челика,
понудио је 46 милиона евра. Ова вест није важна само
због раста БДП-а и 5.000 запослених, већ због вишеструко већег броја људи којих се посредно и непосредно
тиче: од добављача Железаре до породица с обе стране
фабричке рампе. Шире на страни Привреда.
Април је месец сајмова запошљавања: на сајму у
Краљеву забележен је рекордан број послодаваца. У
Сомбору је на V Сајму предузетништва изложено око
200 предузетничких иницијатива. Сајам запошљавања
и летњих пракси у Панчеву понудио је више од 220
слободних радних места, док је „Топ џоб 2016“ дао нови
импулс запошљавању. И ту није крај: 15. априла чека
нас Сајам запошљавања у Чачку, 18. у Београду, а дан
касније, 19. априла, на Нишком сајмишту. Детаљније на
странама Актуелно.
„Прво сам научио да продајем, а онда да правим
производе“, прича Албин Колашинац, Новопазарац који
чува тајну дединог рецепта из 1945. Откривамо је на
страни Мој пут, док на страни Актуелно представљамо Едвина Беру (37), некадашњег репрезентативца и
државног првака у џудоу и самбу. Када је завршио машински факултет од оца је преузео управљање гумаром
„Едос“ у Зрењанину. Од прошле недеље победник је конкурса „Блиц предузетник 2015“. Победника чека 20.000
евра. „Надам се да ћу новац паметно потрошити“, каже
Бера.
Поред армије незапослених, у Србији је и велики
број дефицитарних занимања, за која нема довољно
заинтересованих ни међу децом, ни међу студентима.
Најкраће на посао чекају инжењери: електротехнике,
грађевине, машинства, затим наставници математике,
фармацеути. Анестезиолога у Србији нема довољно последњих 15 година. Лекари специјалисти су изузетно
тражени, нема их на евиденцији или су у малом броју,
углавном у Београду. Зашто др Татјана Ристић (41) из
Ниша неће да иде у иностранство и због чега каже: „Не
желим да примам социјалну помоћ, већ да радим, јер
имам обе руке и обе ноге“, о томе у нашој Теми броја - о
професијама које нуде посао, као и где је њихов вишак,
а где мањак.
Париз је прошле године напустило 7.000 милионера, Рим 5.000, Атину 2.000. Најпопуларније дестинације
за одлазак су Аустралија и Израел. Због чега милионери
беже из Европе, на страни Горе - Доле.
За оне који немају милионерске проблеме, НСЗ Филијала Краљево, Удружење „Феномена“ и Регионална
развојна агенција Златибор позивају младе до 30 година из Рашког и Златиборског округа (Краљево, Рашка,
Врњачка Бања, Нови Пазар, Тутин, Ужице, Ариље, Бајина Башта, Косјерић, Нова Варош, Пожега, Прибој, Пријепоље, Сјеница и Чајетина) да се пријаве за учешће на
„DAFF agrobiznis start up“ програму обуке. Обука траје 12
дана, током три месеца (мај, јун, јули 2016) и спроводи
се на различитим локацијама у Рашком и Златиборском
округу (фарме, агро-туризам и мало времена у затвореном простору). Све трошкове покрива организатор - превоз, ручак, радни материјал.
Ускоро ће милион становника Србије трговати путем интернета. Путем друштвених мрежа продају се и
купују: дрва, угаљ, шерпе, казани за ракију, али и багери
и љубавна писма. Како је интернет испразнио и сточне
пијаце, сазнаћете на страни Сазнајте више.
Редакција

ПРИВРЕДА Прихваћена понуда ХБИС-а за приватизацију Железаре Смедерево

СВЕТСКИ ЛИДЕР ПАРТНЕР ЖЕЛЕЗАРЕ

Прихваћена понуда од 46 милиона евра. Кинеска компанија званично друга у свету у
производњи челика

П

онуда кинеске компаније ХБИС за приватизацију
Железаре Смедерево прихваћена је прошле недеље.
Цена је нешто већа од минималне и износи 46 милиона евра. Владина радна група је закључила да
је понуда кинеских партнера у складу са траженим условима на тендеру. Подсећања ради, на јавном позиву је тражен
партнер за смедеревског гиганта, а почетна цена је износила
45,7 милиона евра.
ХБИС је званично друга компанија у свету у производњи
челика. Иначе, смедеревска железара је под именом „Сар-

тид“ продата 2003. америчком „Ју-Ес стилу“ за 23 милиона
долара и до почетка 2012. је била велики извозник и обухватала до 13 одсто укупног извоза Србије. Влада Србије је у
јануару 2012. године откупила Железару Смедерево од америчког „Ју-Ес-Стила“ за симболичан износ од једног долара.
Премијер Вучић раније је изјавио да би, уколико договор са
кинеском ХБИС групом буде закључен у мају, раст БДП-а Србије у 2016. могао захваљујући томе да буде чак 2,5 одсто, а
у 2017. више од четири одсто. У Железари је запослено око
5.000 радника.

Сајам запошљавања и летњих пракси у Панчеву

ВИШЕ ОД 220 СЛОБОДНИХ РАДНИХ МЕСТА
У организацији НСЗ Филијале Панчево и Градске управе, на градском корзоу у Панчеву је 6. априла одржан Сајам
запошљавања и летњих пракси. На сајму је 40 послодаваца
понудило више од 220 слободних радних места за раднике
различитих занимања и квалификација, а више од 1.000 незапослених се одазвало позиву да посете сајам.
Сајам су отворили директор Филијале Панчево НСЗ
Ђорђе Лукач и градоначелник Саша Павлов, који су истакли значај оваквих манифестација.
„Свако ново радно место је јако важно. На овогодишњем
сајму не нуде се само позиције новог запошљавања, већ су
овде и послодавци који организују летњу студентску праксу.
Значи, сајам је једна од мера које ми спроводимо у оквиру
локалне самоуправе и уз помоћ наших партнера, пре свега
Националне службе за запошљавање. Управо је сајам запошљавања показао сада већ једну правилност, да око 25 одсто
незапослених који оставе биографије нађу запослење“, рекао
је Павлов.
„У односу на прошлу годину, на евиденцији панчевачке
филијале је око 650 људи мање. Траже се преквалификације
и промене занимања. Дефицитарни су кројачи, занатске делатности, док са друге стране постоје и суфицитарна занимања, као што су економисти, правни референти“, истакао је
Лукач.

Послодавац на чијем штанду је било највеће интересовање је ДОО „Царев двор“, код којег ће посао наћи 51 радник,
и то конобари, кувари, шанкери, хигијеничари и помоћни
радници. Реч је о фирми која је купила и започела реконструкцију бившег хотела „Слобода“ у Панчеву.

У Раковици 23 полазника успешно завршила обуку
„Пут до успешног предузетника“

КОРАК БЛИЖИ
БЕСПОВРАТНИМ СРЕДСТВИМА

Национална служба за запошљавање - Филијала за град Београд, у сарадњи са Градском општином Раковица, у сали ГО
Раковица одржала је за 23 полазника обуку „Пут до успешног предузетника“. Полазницима је уверења о успешно завршеној
обуци уручио председник ГО Раковица Владан Коцић.
Пожелевши много успеха полазницима у бављењу приватним послом, Синиша Кнежевић, заменик директора Филијале за град Београд, рекао је да је Национална служба за запошљавање увек ту да олакша пут до посла, па и на овај начин
- бесповратним средствима.
Завршеном обуком млади и амбициозни Раковичани скратили су пут до посла, при томе стекли и формални услов да
могу да конкуришу за бесповратна средства по програму самозапошљавања. И то не само по конкурсу Националне службе,
већ и по конкурсима које спроводе друге институције, као што је рецимо Град Београд. Конкурс за програм самозапошљавања је отворен до 18. априла. Износ субвенције је 180 хиљада, док је за незапослене особе са инвалидитетом 200 хиљада
динара.

САЈАМ ЗАПОШЉАВАЊА У СУБОТИЦИ - 22. АПРИЛА
Национална служба за запошљавање - Филијала Суботица организује Сајам запошљавања у Суботици, 22.
априла 2016. године, од 10 до 14 часова, у атријуму Хотела „Галерија“, Матије Корвина 17.

AКТУЕЛНО Одржан Сајам предузетништва у Сомбору

ШАНСА
ЗА
НОВИ
ПОЧЕТАК
Изложено око 200 предузетничких иницијатива. Локалне организације

С

представиле програме подршке за покретање малог бизниса

ајам предузетништва у Сомбору, организован у партнерству са Регионалном привредном комором Сомбор
и локалном управом Сомбора, изазвао је велико интересовање грађана Сомбора и околине. Посетиоци су
имали прилике да чују више о предузетништву и предузетничким идејама, које је могуће покренути како за пар стотина евра, тако и за неколико хиљада евра.
Представљене предузетничке иницијативе осмишљене
су на основу вишемесечног истраживања и у складу са специфичностима и потребама сваког региона у Србији. Разврстане су по висини инвестиције, као и по делатностима - на
производњу, услуге, трговину и пољопривреду.
На сајму је учествовало десетак локалних организација
које су представиле своје програме подршке за покретање
малог бизниса, док су пратећи програм чинила едукативна
предавања. Више информација о изазовима предузетништва посетиоци су могли да добију и од успешних предузетника који су покренули сопствени бизнис.
„Циљ сајма је да се посетиоци, будући предузетници, на
једном месту упознају са идејама за покретање посла, али
и са организацијама које нуде одређене грантове, едукацију
или неки други вид подстицаја за оснивање малог бизниса.
Идеја пројекта је да мотивишемо, охрабримо и подржимо све
оне који размишљају о оснивању сопственог посла и уласку
у предузетничке воде“, казала је на отварању сајма извршна
директорка САМ-а Јелена Булатовић.
Поред представника пројекта „Шанса за нови почетак“,
сајам су отворили Саша Тодоровић, градоначелник Сомбора, Зоран Булатовић, председник Регионалне привредне
коморе Сомбор, као и Секула Тањевић, директор НСЗ Сомбор.

За више информација
„Шанса за нови почетак“ је пројекат који спроводи САМ
са агенцијом DNA Communications и уз финансијску помоћ УСАИД-а. Више информација о пројекту налази се на
сајту www.novipocetak.rs, као и на Фејсбук страници www.
facebook.com/sansazanovipocetak.
Учесници Сајма предузетништва у Сомбору добили су
бесплатне савете и идеје у које области могу потенцијално
инвестирати, шта је све потребно за покретање бизниса и колика почетна средства. Захваљујући локалним партнерима,
који се залажу за развој и промоцију предузетништва, свим
посетиоцима су представљени основни изазови самосталног
посла, успешне приче предузетника који су своје иницијативе покренули, као и организације и институције којима се
могу обратити за даље информације и савете у свом граду.

Уредбом Владе Србије прописани прецизни услови за добијање државних подстицаја

ДО 7.000 ЕВРА ПО ЗАПОСЛЕНОМ

За инвестиције у развијенијим општинама и градовима субвенције ће износити
три хиљаде евра

У

редбом Владе Србије прописано је да ове године
највеће субвенције по новоотвореном радном месту
износе седам хиљада евра по запосленом, док ће у
развијенијим општинама и градовима износити три
хиљаде евра. Тиме се смањује граница за подстицај инвеститорима за отварање нових радних места, која је претходних година била и до 10 хиљада евра по запосленом.
Истим актом Влада Србије је смањила границе за добијање државне помоћи, са 250 хиљада евра на 150 хиљада,
уз обавезу запошљавања најмање 20 радника. Прописани су
и прецизни услови за добијање државних подстицаја. Инвеститор који жели да добије 150 хиљада евра државне помоћи
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мораће да запосли најмање 20 радника, а онај који жели две
хиљаде евра има обавезу да обезбеди најмање 30 радних
места.
Они који би хтели 600 хиљада евра државних подстицаја морају да обезбеде између 40 и 50 радних места. При
томе инвеститори морају обезбедити одржавање инвестиција најмање пет година, редовно исплаћивати плате радницима, и то у износу од 120 одсто минималне зараде односно
минималац + 20 одсто и најмање 25 одсто укупних улагања.
На државне субвенције не могу рачунати предузећа у
тешкоћама, фирме које нису измириле обавезе према држави, привредни субјекти који су број запослених у протеклој
години смањили на 10 одсто, као ни предузећа у којима држава има власнички удео.
Субвенције за инвеститоре подељене су у пет група за
подстицај по радном месту. Прецизирано је да се новац може
давати за финансирање инвестиционих пројеката у производном сектору и сектору услуга, који могу бити предмет
међународне трговине.
У исто време, подстицаји се не могу користити за финансирање пројеката, угоститељства, игара на срећу, трговине, производње синтетичких влакана уља и челика, дувана
и дуванских прерађевина, оружја и муниције, аеродрома, у
комуналном сектору и сектору енергетике.
Национална служба за запошљавање • www.nsz.gov.rs

АКТУЕЛНО ТОП ЏОБ 2016

НОВИ ИМПУЛС ЗАПОШЉАВАЊУ
За подстицање запошљавања 2,8 милијарди динара и 550 милиона за
запошљавање особа са инвалидитетом

У

„Белекспо“ центру на Новом Београду, 6. и 7. априла
одржан је седми Сајам запошљавања „Топ џоб 2016“.
Организатори сајма су „Белекспо“ и BackUp-events
&PR, а пројекат су подржали Министарство за рад, запошљавање, борачка и социјална питања, Национална служба за запошљавање и Град Београд. Сајам је свечано отворио
заменик директора Националне службе за запошљавање
Драган Сикимић, који је том приликом истакао да Национална служба још од првог „Топ џоба“, 2010. године, има веома добру сарадњу са организатором.
„Ефекти сајма прате се од три до шест месеци. Наиме,
очекујемо да ће се, као позитиван ефекат овог сајма, људи
запошљавати и у периоду од шест месеци након његовог
одржавања. Сајмови су важни јер на њима послодавци могу
да стекну први утисак о кандидатима, а они који траже посао могу добити важне информације о послодавцима. Јавни
позиви за различите програме запошљавања, које је НСЗ
расписала крајем фебруара, још увек су у току. Ове године
за подстицање запошљавања опредељено је из буџета две
милијарде и осамсто милиона динара, плус 550 милиона за
запошљавање особа са инвалидитетом. Ова средства ће сигурно допринети даљем смањењу стопе незапослености у
Србији“, нагласио је Сикимић.
Заменик директора НСЗ је подсетио да је 2016. проглашена годином предузетништва, па је 16 милијарди динара
намењено развоју конкурентне привреде и унапређењу
пословног окружења, приватне иницијативе и предузетничког духа, од чега су 4,4 милијарде бесповратна средства.
„Такође, у току је и пројекат од 6,9 милиона евра, у чему
ЕУ учествује са 4,9 милиона евра, а Влада Републике Србије
и приватни сектор са по милион евра. Циљ овог пројекта је
трансфер технологија, односно повезивање високообразовних институција са приватним сектором, ради задовољења
потреба реалне привреде. У наредном периоду биће доста
улагања у запошљавање, и то пре свега кадрова који су везани за информационе технологије, јер како показују истраживања, у скоријој будућности скоро 70 одсто свих послова биће
организовано уз коришћење информационе технологије“, казао је Драган Сикимић.

Представљени програми и субвенције НСЗ
На трибини која је организована другог дана сајма „Топ
џоб“, свим заинтересованима представљени су програми и субвенције НСЗ послодавцима за отварање нових
радних места, као и програми и субвенције за самозапошљавање. Такође, представљена су и четири програма
додатног образовања и обуке, уз детаљно објашњење ко
и на који начин може да учествује у њима. Свима који нису
били у могућности да присуствују трибини све информације доступне су на сајту Националне службе: www.nsz.
gov.rs.

У Руми ускоро неће бити незапослених
„Систем образовања у Србији није у стању да прати брз и
динамичан развој реалне привреде. Национална служба
за запошљавање се труди да овај дисбаланс исправи у
мери у којој може, пре свега кроз програме преквалификација и доквалификација, обуке за тржиште рада и обуке
за познатног послодаца. Наравно, постоји заинтересованост послодаваца да о свом трошку и у складу са својим
потребама обуче незапослене. Ово је веома важно, нарочито за незапослене који су без посла остали јер су
индустријске гране у којима су радили данас делимично
ослабљене.
Привредни амбијент није свуда у Србији исти. Сигурно
је да Београд као велики регионални центар привлачи
велики број инвеститора. Желео бих, међутим, као позитиван пример да истакнем Руму, где ускоро неће бити незапослених. Наиме, у ту општину је дошло неколико великих инвеститора који сада фазно напредују и константно
траже квалитетну радну снагу. Због ширења производних
погона ови инвеститори ће ускоро тражити раднике у ширем окружењу. Слична ситуација је и у Суботици“, рекао је
Драган Сикимић окупљеним новинарима.
На сајму су биле присутне компаније: Бол паковања Европа Београд, Купер стандард Србија, Делез Србија, Ђак, Ернест и Јанг, Ecovis Confidas, Амрест, Менпауер, Metro Cash
& Carry, Милшпед, Новоматик група, ОЗ „Централ“, Прокредит банка, Рајфајзен банка, Силбо, Тризма, Вип мобајл, Винер
штедише, Wurth, Zepter International.
Ове компаније тражиле су различите профиле, од месара, продаваца, рачуновођа, програмера, преко агената у
кол-центру, са знањем страних језика, до царинских агената...У жељи да послодавцима обезбеде квалитетан садржај
и укратко представе алате који могу да се користе за унапређење кадрова, организатори сајма организовали су и ејчар (HR) конференцију.
В. Пауновић

У Нишу - 19. и 20. априла

САЈАМ ЗАПОШЉАВАЊА И САЈАМ ПРОФЕСИОНАЛНЕ ОРИЈЕНТАЦИЈЕ
Сајам запошљавања у организацији Националне службе за запошљавање - Филијале Ниш биће одржан у уторак, 19.
априла, на Нишком сајмишту, Византијски булевар бб, од 11 до 15 часова. Наредног дана, 20. априла, на истом месту биће
одржан Сајам професионалне оријентације.
В.К.

Бесплатна публикација о запошљавању
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ТЕМА БРОЈА За велики број дефицитарних занимања нема довољно интересовања ни
међу децом, ни међу студентима

ГДЕ ЈЕ ВИШАК, А ГДЕ МАЊАК
Анестезиолога у Србији нема довољно последњих 15 година. Више од 1.600 лекара
чека посао скоро две године. Национални регистар квалификација није чаробни
штапић - кажу у Министарству просвете

С

коро 190.000 људи млађих од 30 година чека посао, подаци су Националне службе за запошљавање. Они који
су изабрали неко од занимања у ИТ сектору најбрже ће
се снаћи, док занимања попут дактилографа или ауто-лимара тешко налазе посао. У току је израда Националног
регистра квалификација, а да ли ће он помоћи да се реши
проблем суфицитарних и дефицитарних професија?
Анестезиолози у Србији, чини се, немају слободан дан.
Уместо обавезних 40 сати дежурства месечно, неретко дежурају још толико. Нема их довољно последњих 15 година, боје
се да ће их бити још мање.
„Често се дешава да анестезиолог који је дежуран позове и приправног анестезиолога и преко тога је потребан још
један, тада се позива колега од куће, који тада није на распореду“, истиче председник Синдиката лекара и фармацеута
др Раде Панић.
Специјализација би могла да буде пречица до посла.
Међутим, за незапослене младе лекаре само ако могу да је
плате. Ко не може, мора да сачека први посао. Више од 1.600
лекара чека посао скоро две године, њих 40 више од седам.
„Лекари специјалисти су изузетно тражени, тешко се
обезбеђују, одређених специјализација и нема на евиденцији или су у малом броју, углавном у Београду. НСЗ пружа
и могућност регионалне сарадње, јер се често дешава да се
поступак оглашавања на интернет сајту или у публикацији
‚Послови‘ понавља док се не попуни одређено радно место“,
истиче Десанка Михаиловић Ковач из Националне службе за запошљавање.
Најкраће на посао чекају инжењери електротехнике,
грађевине, машинства, наставници математике, фармацеути. Да нам нарочито у ИТ сектору недостају стручњаци, приметили су и студенти који траже више места на факултетима
са чијом се дипломом не мора на биро.
„Знам да су студенти слали дописе министарству у вези
за проширењем буџетских квота за дефицитарна занимања,
међутим, на крају ништа није конкретно учињено“, истиче
председник Савеза студената Београда Боријан Соковић.
Соковић додаје да је проблем настао јер суштински не
постоји Национални оквир квалификација који регулише
која занимања треба школовати и који доводи занимање у
модерни свет пословања, већ се користи документ који није
мењан 20 и више година.
Иако се много очекује од Националног оквира, то није
чаробни штапић, кажу у Министарству просвете. Он ће одредити које квалификације се како стичу, од формалног до
неформалног образовања. Ако је неко по струци биолог, али
ради као новинар, моћи ће да докаже да је квалификован за
тај посао. Тржиште и привреда одређиваће ко ће и колико
чекати на посао.
„Регистар ће вам помоћи да видите са којом тачно стеченом квалификацијом можете да радите одређени посао.
Ми имамо проблем великог броја дефицитарних занимања
за која немамо довољно заинтересоване деце, нити студената, да би радили одређене послове“, истиче посебни саветник
министра просвете Мирјана Бојић.
Србија је међу последњих десет земаља у Европи која ће
добити Национални оквир квалификација. На њега ће чекати
бар још годину дана. Радна група пише нацрт закона, а тек
када буде усвојен, овај систем ће функционисати и у пракси.
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Лекари специјалисти су изузетно тражени, нема
их на евиденцији или су у малом броју, углавном у
Београду
Крајем фебруара у Новом Саду било је 798 незапослених
лица медицинске струке на евиденцији НСЗ - Филијала Нови
Сад. Све више њих уточиште налази у Немачкој, што показује
и статистика која говори о повећаном броју запошљавања из
наше државе у тој земљи на основу Споразума о посредовању и привременом запошљавању радника. НСЗ заједно с
Немачком агенцијом за рад БА и Немачким друштвом за
међународну сарадњу ГИЗ, реализује пројекат „Трипл вин“
путем којег се медицинско особље из Србије запошљава у
Немачкој. Током претходне године, преко тог пројекта запослено је више од 350 медицинских сестара и техничара.
У складу са Споразумом, до 24. јуна је отворен конкурс за
рад у Немачкој. Профил радника који се тражи је минимум
средњи степен стручне спреме медицинске струке, без обзира на смер.
НСЗ заједно с Едукативним центром Војводине пружа
могућност незапосленима да науче немачки, без обзира да
ли желе да аплицирају за посао у иностранству или не, као
и посебне обуке за особе које желе да раде као неговатељи.
Кредибилитет кандидата за рад проверавају искључиво БА и
ГИЗ, што значи да НСЗ не доноси коначну одлуку.
Почетна плата за рад у Немачкој износи од 1.900 евра
бруто, до признавања дипломе здравственог радника, уз
одређена регионална одступања. Тешкоћа која се нашим држављанима намеће у потрази за послом је свакако та што
Србија није чланица ЕУ и што је нашим држављанима, као
грађанима трећих земаља, неопходна боравишна, тј. радна
дозвола, да би легално радили у иностранству, а ту је још и
неизоставно питање нострификације диплома.
У Европи посла има и за сестре и за лекаре. По статистици European Vacancy Monitor-а, медицинске сестре у болничким салама и особље за негу су најпотребнији у Великој
Британији, док су лекари и медицинске сестре тражени у
Национална служба за запошљавање • www.nsz.gov.rs

Шведској, Финској, Словенији, Португалу, Норвешкој, на Малти, у Италији, Хрватској, Белгији.
Уколико је неко незапослено лице заинтересовано за рад
у иностранству, неопходно је да се обрати Миграционом сервисном центру, који је интегрални део НСЗ, где ће добити све
информације у вези са (потенцијалном) миграцијом: који су
поступци законите миграције, процедура за добијање виза,

Медицинске сестре најпотребније у Великој
Британији, док су лекари и медицинске сестре
тражене у Шведској, Финској, Словенији,
Португалу, Норвешкој, на Малти, у Италији,
Хрватској, Белгији
дефицитарна занимања, где се може конкурисати на радна
места, какав је систем школовања, усавршавања, начин стицања боравишта, држављанстава, о процедурама за спајање
породица, азилу и друго.
Број лица која посао траже у иностранству је у порасту
у односу на претходне године, а највише је оних са медицинском струком. Лекарска комора Војводине је за годину дана
добила 320 захтева за одлазак лекара ван земље, а већина
жели у Немачку. Од 4.464 лекара, колико је требало да обнови
лиценцу до 1. јануара 2016. године, захтев није поднело 827.
Многи су отишли у пензију, а више од 300 жели да напусти
Србију.

стигле до мањка, што је био резултат чланства у ЕУ које је
омогућило лакше кретање људи, капитала и робе.
За разлику од осталих делова Србије, где је на 100.000
становника запослено 289 лекара, у Војводини тај број не
прелази 251, с тим да је у неким окрузима и мањи. Према
тврдњама надлежних у Влади Војводине, покрајинске здравствене институције располажу са само 57 лекара опште
праксе на 100.000 пацијената, што значи да један лекар прегледа скоро 1.750 људи.
„Млади људи као разлог за одлазак најчешће наводе
разлику у условима и заради. Не можете да поредите плату
од 50.000 динара са више од хиљаду евра, колико ће зарадити лекар опште праксе у Немачкој. Други проблем је у томе
што наша држава школује више кадра него што може да запосли. Због тога је потребно ускладити школство с тржиштем
рада објашњава“, др Циврић.

Не желим да примам социјалну помоћ, већ да
радим, јер имам обе руке и обе ноге - каже др
Татјана Ристић (41) из Ниша

„Од треће године студија учим немачки, а чим сам завршио медицински факултет почео сам да тражим посао у
Немачкој. У Немачкој ће ми плата бити три пута већа од оне
коју бих добијао у Србији, где заправо и не могу да добијем
посао“, објашњава Урош Гредић.
Према списку новосадске филијале Националне службе
за запошљавање, дефицитарни су гинеколози, радиолози,
офталмолози, неуропсихијатри и анестезиолози. Међутим,
младе лекаре који раде у домовима здравља не шаљу на специјализацију. По закону, на специјализацију могу тек када
напуне две године стажа.
„У иностранство највише одлазе млади лекари, јер не
виде могућност да напредују. Када заврше факултет, покушавају да пронађу запослење, а ако им то не пође за руком,
одлазе у иностранство и то најчешће у Немачку, која планира
да увезе око 120.000 медицинских радника“, објашњава др
Дуња Циврић, председница Синдиката запослених у здравству и социјалној заштити Војводине, истичући да Војводина
врло брзо може доћи у ситуацију да нема довољно кадра.
Сличан тренд искусиле су до сада Мађарска и Хрватска,
које су од вишка запослених лекара за свега неколико година
Бесплатна публикација о запошљавању

Др Татјана Ристић (41) из Ниша већ девет година покушава да нађе посао, али је до сада једино успевала да ради
као трговац. Конкурисала је у медицинским установама у
Нишу, Крушевцу, Панчеву, Београду, Вршцу, Кикинди, Деспотовцу, али посао није успела да добије.
„Од 2007. сам на бироу, одужила сам студирање због болесних родитеља, али сам опет стигла да завршим и постанем лекар. Не желим да примам социјалну помоћ, већ да радим, јер имам обе руке и обе ноге. Познајем колеге које дуже
чекају на посао од мене и жао ми је што у Србији немамо
прилику да радимо у струци. Испоставило се, нажалост, да
не само да не можемо да радимо у струци, већ не можемо
никако“, прича Татјана.
Каже да је завршила стажирање и волонтирање, да је покушала да дође до посла преко бројних огласа широм Србије,
али да су јој увек враћали документе.
„Пробала сам све. На крају се питам зашто сам учила
медицину, да бих радила као трговац или нешто друго“, пита
се докторка Татјана. У филијали Националне службе за запошљавање на евиденцији су тренутно 383 лекара (Ниш,
Алексинац, Ражањ, Дољевац, Гаџин Хан, Мерошина, Сврљиг).
Владан Крстић из НСЗ каже да је тачно да има лекара који
дуже чекају на посао, али да има и лекара који су брзо дошли
до посла.
„Недавно је објављен оглас да се у иностранству траже
лекари, пријатељи су ми јавили, али како отићи негде далеко, где никога не познајете, па не знате језик или тек треба
да усавршавате, а за све то је потребан и новац. Због тога сам
и одустала. Заиста не знам докле да чекам своју прилику,
када ми је нико не пружа. Тражим само шансу за посао, јер
верујем да сам је заслужила, заједно са мојим колегама“, закључује Татјана.
13.04.2016. | Број 669-670 |
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ЛАКШЕ ДО ПОСЛА Програм „Покрени се за посао“ од локалног израстао у национални пројекат

ПОКРЕНИ СЕ ЗА БУДУЋНОСТ

За шест година реализације програма омогућено покретање и проширење 490 малих и
породичних бизниса. Удружење је отворено и за све мале, микро и породичне фирме

М

арко Чадеж, председник
Привредне коморе Србије,
поручио је члановима удружења „Покрени се за посао“
и будућим предузетницима да могу
да рачунају на подршку Привредне коморе Србије у свим развојним фазама
- од побољшања пословног амбијента,
преко унапређења приступа изворима
финансирања и новим тржиштима до
промоције предузетничког духа и подстицања социјалног и предузетништва
жена и младих.
„Нико боље од вас не зна шта је
предузетнику потребно - шта му је
препрека, а шта подстицај и зато на
најбољи начин - предлозима и иницијативама, можете заједно да дате допринос унапређењу пословања и побољшању услова за развој предузетништва
у Србији“, рекао је Чадеж, истичући да
је програм „Покрени се за посао“ од локалног израстао у национални пројекат
и може се сматрати претечом „Године
предузетништва“.
Програм „Покрени се за посао“,
који спроводи невладина организација
„Енека“ уз подршку компаније „Филип
Морис“, мотивисао је људе да се осмеле
на приватни бизнис.

До сада запослено 1.800 људи,
док је програм нарочито био
од користи онима који су
остали без посла у
транзиционом периоду...
„Ништа тако добро не подстиче
људе да не чекају посао већ да га стварају, као примери успешних бизниса“,
нагласио је председник ПКС.
Удружење „Покрени се за посао“
биће отворено и за сва микро и мала
предузећа у Србији, а бавиће се унапређењем пословања и побољшањем
положаја предузетника и малих породичних компанија на домаћем тржишту.
Министар привреде Жељко Сертић најавио је да ће за две, три недеље
стартовати програми подршке за стартапове у оквиру „Године предузетништва“ и додао да је поред 33 програма које
је припремила држава пристигло више
од 300 иницијатива као подршка идеји,
али и око 100 предузетничких идеја.
Када је реч о стартап програмима,
у наредне две до три недеље планирано
је да стартује програм који ће се реа-
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Kроз програм подржано 30 одсто младих и 41 одсто жена
предузетница...
лизовати преко Фонда за развој, а који
подразумева 30 одсто бесповратних
средстава. Други програм биће реализован преко Развојне агенције Србије
и подразумева 50 одсто бесповратних
средстава, а намењен је пре свега младима, женском и социјалном предузетништву.
Сертић подсећа да је држава издвојила 16 милијарди динара подршке развоју предузетништва, од чега је
четвртина бесповратна, односно 4,4
милијарде динара - намењених почетницима, женама, социјалном предузетништву.
Директор Националне службе за
запошљавање Зоран Мартиновић,
који је учествовао у панел дискусији на
овом скупу, говорио је о подстицајима
развоју предузетништва и учешћу НСЗ
у пројекту „Покрени се за посао“. Он је
предочио начине информисања незапослених са евиденције НСЗ и истакао
да су могућности које се пружају за покретање сопственог бизниса веома велике. У прилог томе говори и чињеница
да је за шест година реализације програм „Покрени се за посао“ директно
омогућио покретање и проширење 490
малих и породичних бизниса и запослио нове раднике. Национална служба
за запошљавање ће информисати све

| Број 669-670 | 13.04.2016.

незапослене са своје евиденције који су
заинтересовани за учешће у овом програму. Информације се могу добити у
пословним центрима НСЗ, код саветника за запошљавање и на интернет сајту
www.nsz.gov.rs.
Представник „Енеке“ и један од оснивача удружења „Покрени се за посао“
Миливоје Јовановић истакао је да је
кроз програм подржано 30 одсто младих и 41 одсто жена предузетница.
„Удружење које је основано“, казао
је Јовановић, „пружиће прилику свим
члановима да се додатно развијају, размене искуства и унапреде пословање.
На овај начин до сада је запослено 1.800
људи, а програм је нарочито био од користи онима који су остали без посла у
транзиционом периоду“.
Иван Милетић, директор корпоративних послова компаније „Филип
Морис“ за југоисточну Европу, подсетио
је да је идеја „Покрени се за посао“ заживела у Нишу пре шест година и да је
прерасла у веома успешан национални
програм подршке предузетништву, не
само захваљујући бесповратним средствима за набавку опреме, већ и због
додатног подстрека, менторства и саветодавне помоћи корисницима програма.

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

У ОВОМ БРОЈУ

285
СЛОБОДНИХ РАДНИХ
МЕСТА

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

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

Бесплатна публикација о запошљавању
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Администрација и управа

Администрација и управа
Република Србија
МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА
Управа за трезор

На основу члана 54 Закона о државним службеницима („Службени
гласник РС“, бр. 79/05, 81/05 - испрaвка, 83/05 - исправка, 64/07,
67/07, 116/08, 104/09 и 99/14) и члана 17 Уредбе о спровођењу
интерног и јавног конкурса за попуњавање радних места у државним органима - пречишћен текст („Службени гласник РС“, бр. 41/07
и 109/09), в.д. директор Управе за трезор оглашава

ЈАВНИ КОНКУРС
ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ИЗВРШИЛАЧКИХ РАДНИХ МЕСТА У
МИНИСТАРСТВУ ФИНАНСИЈА - УПРАВА ЗА ТРЕЗОР
I Орган у коме се радна места попуњавају: Министарство финансија - Управа за трезор, Београд, Поп Лукина 7-9
II Радна места које се попуњавају:
ЦЕНТРАЛА БЕОГРАД

1) Самостални саветник - координатор за
методологију исплате директних подстицаја
Група за директне подстицаје, Одељење за
извршавање јавних плаћања, Сектор за јавна
плаћања и фискалну статистику
1 извршилац

Услови: стечено високо образовање из научне, односно стручне
области у оквиру образовно-научног поља друштвено-хуманистичких, природно-математичких 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; познавање рада на рачунару и најмање 5 година
радног искуства у струци.
Стручне оспособљености, знање и вештине које се проверавају у изборном поступку: познавање законских прописа који
регулишу област пољопривреде и руралног развоја, буџетског система и регистрације пољопривредних газдинстава - усмено; познавање рада на рачунару - практичним радом на рачунару; вештина
комуникације - усмено.

2) Референт - архивар

Одељење за материјалне ресурсе, Сектор за људске
и материјалне ресурсе
1 извршилац
Услови: средње образовање, односно III или IV степен стручне
спреме, друштвеног или техничког смера или гимназија; најмање 2
године радног искуства у струци; положен државни стручни испит
и познавање рада на рачунару.

Стручне оспособљености, знање и вештине које се проверавају у изборном поступку: познавање законских прописа
који регулишу област буџетског система и платних услуга - усмено;
познавање рада на рачунару - провера практичним радом на рачунару; вештина комуникације - усмено.
IV Место рада: Ниш, Милојка Лешјанина 19
V Адреса на коју се подносе пријаве: Министарство финансија
- Управа за трезор, Поп-Лукина 7-9, 11000 Београд, са назнаком „За
јавни конкурс”.
VI Лице које је задужено за давање обавештења: Марија
Радоњић, тел. 011/2927-579.
Заједничко за сва радна места
Услови за рад на свим радним местима: држављанство Републике Србије; да је учесник конкурса пунолетан; да учеснику конкурса раније није престајао радни однос у државном органу због
теже повреде дужности из радног односа и да није осуђиван на
казну затвора од најмање шест месеци.
Рок за подношење пријава: Рок за подношење пријава је 8 дана
и почиње да тече наредног дана од дана објављивања у периодичном издању огласа Националне службе за запошљавање.
Докази који се прилажу уз пријаву на конкурс: потписана
пријава са биографијом и наводима о досадашњем радном искуству;
оригинал или оверена фотокопија уверења о држављанству; оригинал или оверена фотокопија извода из матичне књиге рођених;
оверена фотокопија дипломе којом се потврђује стручна спрема;
оригинал или оверена фотокопија доказа о положеном државном
стручном испиту за рад у државним органима; оригинал или оверена фотокопија доказа о радном искуству у струци (потврде, решења
и други акти из којих се види на ком радном месту, са којом стручном спремом и у ком периоду је стечено радно искуство).
Сви докази се прилажу у оригиналу или у фотокопији која је оверена у општини или суду или од стране јавног бележника.
Место, дан и време када ће се спровести изборни поступак:
Са кандидатима чије су пријаве благовремене, потпуне, јасне, уз
које су приложени сви потребни докази и који испуњавају услове за
оглашено радно место, провера оспособљености, знања и вештина
кандидата у изборном поступку обавиће се почев од 09. маја 2016.
године, са почетком у 9 часова, у Београду, у просторијама Управе
за трезор - Министарство финансија, Поп Лукина 7-9.
О тачном датуму и времену учесници конкурса ће бити благовремено обавештени телефонским путем на контакт бројеве које наведу
у својим пријавама. Кандидати ће о датуму, месту и времену спровођења сваке наредне фазе изборног поступка бити обавештени на
контакт бројеве које наведу у својим пријавама.
Описе послова за наведено радно место можете погледати на сајту
Службе за управљање кадровима: www.suk.gov.rs.

3) Референт - евидентичар у контроли

НАПОМЕНЕ: За наведенa раднa местa радни однос се заснива на
неодређено време. Кандидати који први пут заснивају радни однос
у државном органу подлежу пробном раду од 6 месеци. Кандидати
без положеног државног стручног испита примају се на рад под
условом да тај испит положе до окончања пробног рада. Кандидати
са положеним правосудним испитом уместо доказа о положеном
државном стручном испиту подносе доказ о положеном правосудном испиту. Државни службеник који се пријављује на јавни конкурс уместо уверења о држављанству и извода из матичне књиге рођених подноси решење о распоређивању или премештају на
радно место у органу у коме ради или решење да је нераспоређен.
Пријаве уз које нису приложени сви потребни докази у оригиналу
или фотокопији овереној у општини или суду или од стране јавног
бележника, као и непотпуне, неразумљиве, неблаговремене и
недопуштене пријаве биће одбачене.

Услови: средње образовање друштвеног или техничког смера или
гимназија; најмање 2 године радног искуства у струци; положен
државни стручни испит и познавање рада на рачунару.

Овај оглас објављује се на веб-страници Министарства финансија
- Управе за трезор: www.trezor.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.

Стручне оспособљености, знање и вештине које се проверавају у изборном поступку: познавање законских прописа који
регулишу област канцеларијског пословања - усмено; познавање
рада на рачунару - практичним радом на рачунару; вештина комуникације – усмено.
III Место рада: Београд, Поп Лукина 7-9
ФИЛИЈАЛА НИШ

Одељење за јавна плаћања и фискалну статистику
1 извршилац
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Сви изрази, појмови, именице, придеви и глаголи у овом огласу који
су употребљени у мушком роду односе се без дискриминације и на
особе женског пола.

ЈАГОДИНА
ГРАДСКА УПРАВА
ЗА ДРУШТВЕНЕ ДЕЛАТНОСТИ
35000 Јагодина, Краља Петра I бр. 6

Одржавање информационих система

на одређено време од 3 месеца, због указане потребе
за обављањем одређених послова
УСЛОВИ: средња школска спрема - IV степен стручне спреме, електротехничка или информатичка школа, положен испит за рад у
органима државне управе и најмање шест месеци радног искуства
у струци.

Рачуноводство и књиговодство

на одређено време од 3 месеца, због указане потребе
за обављањем одређених послова
УСЛОВИ: средња школска спрема - IV степен стручне спреме, економска школа, гимназија или култура и јавно информисање, положен испит за рад у органима државне управе и најмање шест месеци радног искуства.
ОСТАЛО: Поред посебних услова, кандидат мора да испуњава и
услове из члана 6 Закона о радним односима у државним органима, и то: да је држављанин Републике Србије, да није осуђиван за
кривично дело на безусловну казну затвора од најмање 6 месеци
или за кажњиво дело које га чини неподобним за обављање послова у државном органу, да поседује општу здравствену способност.
Пријаве на оглас са доказима о испуњавању услова подносе се у
року од 8 дана од дана објављивања огласа, на горенаведену адресу. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати.

К РА Г У Ј Е В А Ц
ПОНИШТЕЊЕ ОГЛАСА
ОПШТИНСКА УПРАВА
ОПШТИНА АРАНЂЕЛОВАЦ

34300 Аранђеловац, Венац слободе 10
тел. 034/711-311

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

НОВИ ПА ЗАР
ГРАД НОВИ ПАЗАР
ГРАДСКА УПРАВА
ЗА НАПЛАТУ ЈАВНИХ ПРИХОДА
36300 Нови Пазар, 7. јула бб

Порески инспектор канцеларијске контроле
на одређено време од 1 године

УСЛОВИ: висока стручна спрема, VII степен, правни или економски
факултет, 1 година радног искуства и положен стручни испит за рад
у органима управе. Поред општих услова кандидати морају испуњавати и посебне услове, а доказ о томе подносе на горенаведену
адресу, са следећим прилозима: диплома о завршеној школској
спреми; уверење о положеном државном стручном испиту; доказ о
радном искуству у струци; радна књижица; уверење о држављанству Републике Србије (не старије од шест месеци); извод из матичне књиге рођених; уверење о здравственом стању (не старије од
шест месеци); уверење да лице није осуђивано за кривично дело на
безусловну казну затвора од најмање шест месеци или за кажњиво
дело које га чини неподобним за обављање послова у државном
органу (издато након објављивања овог огласа). Сва документа се
прилажу у оригиналу или овереној копији. Рок за подношење пријава је 8 дана од дана објављивања огласа у публикацији “Послови”.
Одлуку о избору између пријављених кандидата доноси начелник,
у року од 15 дана од дана истека рока за оглашавање. Непотпуне и
неблаговремене пријаве неће се разматрати.
Бесплатна публикација о запошљавању

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ТУТИН
36320 Тутин, Богољуба Чукића 7
тел. 020/811-035

Координатор за информисање, донаторске
пројекте и односе са међународним
организацијама и институцијама
УСЛОВИ: високо образовање на студијама другог степена (мастер
академске студије, специјалистичке студије, академске студије или
специјалистичке струковне студије), основне студије организационих наука у трајању од најмање 4 године, 1 година радног искуства
и положен стручни испит за рад у органима државне управе. Оглас
је отворен 8 дана од дана објављивања у публикацији „Послови“.
Одлука о избору кандидата биће донета у року од 15 дана од дана
истека рока за пријављивање. Пријаве са доказима о испуњавању
услова достављају се начелнику Општинске управе Тутин. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати.

НОВИ СА Д
ОПШТИНСКА УПРАВА БЕОЧИН
21300 Беочин, Светосавска 25

Послови утрвђивања и контроле јавних
прихода
УСЛОВИ: високо образовање стечено на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ, мастер академским студијама, мастер струковним студијама, специјалистичким академским
студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на
основним студијама у трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама на факултету, у образовно-научном пољу
друштвено-хуманистичких наука; 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; најмање 1 година радног искуства у струци;
положен државни стручни испит.
ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс кандидат треба да приложи: уверење о држављанству Републике Србије, извод из матичне књиге
рођених, лекарско уверење којим се потврђује да има општу здравствену способност за рад, доказ о стеченом образовању, доказ да
није осуђиван/а 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, доказ о радном
искуству, уверење о положеном државном стручном испиту, кратку
радну биографију. Пријаву са доказима о испуњености услова из
конкурса, у оригиналу или овереним фотокопијама, доставити на
наведену адресу, са назнаком “За конкурс - послови утврђивања и
контроле јавних прихода”. Рок за пријављивање је 8 дана од дана
објављивања огласа у публикацији “Послови”.

ОПШТИНА БАЧКИ ПЕТРОВАЦ
ОПШТИНСКА УПРАВА
21470 Бачки Петровац, Коларова 6

Послови из области образовања, културе и
физичке културе и информисања
УСЛОВИ: високо образовање из области правних, педагошких, психолошких, социолошких, филозофских, филолошких наука, науке
о уметности или физичког васпитања и спорта, 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.

Порески извршитељ и послови пореске
евиденције
УСЛОВИ: високо образовање из научних области правних или економских наука у оквиру образовно-научног поља друштвено-хуманистичких наука, на студијама првог степена (основне академске
студије, основне струковне студије), односно на одговарајућим
основним студијама у трајању до три године.
13.04.2016. | Број 669-670 |

11

Администрација и управа

Положен државни стручни испит; најмање једна година радног
искуства у струци; познавање словачког језика; да је кандидат
пунолетан; да је држављанин Републике Србије; да има прописану стручну спрему; да испуњава остале услове одређене законом,
другим прописима и актом о систематизацији радних места; да
није осуђиван на казну затвора од најмање шест месеци. Пријаве са потребном документацијом о испуњавању услова подносе се
Општинској управи Општине Бачки Петровац, начелнику Општинске управе, на наведену адресу. Рок за подношење пријава је 8
дана од дана објављивања огласа.

ПИРОТ
ОПШТИНСКА УПРАВА
ОПШТИНЕ ДИМИТРОВГРАД
18320 Димитровград, Балканска 2

Шеф Групе за локалну пореску администрацију
на одређено време од 12 месеци због повећаног
обима посла

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, правни или економски
факултет, познавање рада на рачунару, 1 година радног искуства
и положен стручни испит за рад у органима државне управе. Остали услови: да је кандидат држављанин РС, да је пунолетан, да
има општу здравствену способност, да није осуђиван за кривично
дело на безусловну казну затвора од најмање шест месеци или за
кривично дело које га чини неподобним за обављање послова у
државном органу. Пријаве са доказима о испуњењу услова огласа подносе се писарници Општинске управе Општине Димитровград, Балканска 2, 18320 Димитровград, у року од 8 дана од дана
објављивања огласа. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се
узимати у обзир.

ПОЖ АРЕВАЦ
ОПШТИНА КУЧЕВО
ОПШТИНСКА УПРАВА

12240 Кучево, Светог Саве 76
тел. 012/852-141

Буџетски инспектор

као самостални извршилац послова
УСЛОВИ: да је кандидат држављанин Републике Србије, да је пунолетан, да има општу здравствену способност, да има прописану
стручну спрему, да није осуђиван за кривично дело на безусловну
казну затвора од најмање шест месеци или за кривично дело које
га чини неподобним за рад у државним органима. Посебни услови: ВСС - дипломирани економиста, најмање две године радног
искуства у струци, положен државни - стручни испит, познавање
рада на рачунару. Рок за подношење пријаве на оглас је 8 дана од
дана објављивања. Приликом подношења пријаве, документацију о
испуњавању услова приложити у оригиналу или овереној фотокопији. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узимати у разматрање.

уверење о држављанству (не старије од шест месеци), уверење
надлежног суда да се против кандидата не води кривични поступак због кривичног дела за које се гони по службеној дужности (не
старије од месец дана), уверење надлежног МУП-а да кандидат
није осуђиван на казну затвора од најмање шест месеци (не старије
од месец дана), уверење да кандидату није престајао радни однос
због теже повреде обавеза и дужности из радног односа, лекарско
уверење са утврђеним психофизичким способностима (не старије
од шест месеци), уверење о положеном стручном испиту (оверена
фотокопија), програм рада и развоја Историјског архива Пожаревац.
ОСТАЛО: Изборни поступак ће се спровести само међу кандидатима који испуњавају све услове конкурса за избор директора.
Управни одбор Историјског архива Пожаревац извршиће избор
кандидата у року од 30 дана од дана завршетка конкурса и предлог
доставити оснивачу ради именовања директора. Кандидати који
испуњавају опште и посебне услове подносе пријаву са наведеном
документацијом, лично или поштом, у затвореној коверти, препоручено на адресу: Историјски архив Пожаревац, Управни одбор,
12000 Пожаревац. Др Војислава Дулића 10, са назнаком „За јавни
конкурс за избор директора”. У пријави се обавезно се наводи име
и презиме кандидата, име једног родитеља, ЈМБГ, адреса пребивалишта, адреса на коју се кандидату достављају обавештења, број
телефона, досадашње радно и стручно искуство. Рок за подношење
пријава је 15 дана од дана објављивања конкурса у публикацији
„Послови”. Неблаговремене, недопуштене, некомплетне и непотпуне пријаве и пријаве уз које нису приложени сви потребни докази
на тражени начин, неће се узимати у разматрање и биће одбачене
закључком против кога се може изјавити жалба, али она не задржава извршење закључка. Додатне информације могу се добити на
број телефона: 012/223-082.

ПРИЈЕПОЉЕ
ИСПРАВКА ОГЛАСА
ОПШТИНА ПРИБОЈ
ОПШТИНСКА УПРАВА

31330 Прибој, 12 јануара 108

Оглас објављен 06.04.2016. године, мења се у делу адресе и броја телефона Општинске управе Општине Прибој и
исправно треба да гласи:

ОПШТИНА ПРИБОЈ
ОПШТИНСКА УПРАВА

31330 Прибој, 12. јануар 108
033/244-5442

У осталом делу оглас је непромењен.

ИСТОРИЈСКИ АРХИВ ПОЖАРЕВАЦ

12000 Пожаревац, Др Војислава Дулића 10
тел/факс: 012/223-082

Директор

на мандатни период од 4 године
УСЛОВИ: висока стручна спрема, завршен филозофски факултет
(група за историју, група за етнологију - антропологију) или правни факултет; радно искуство на истим или сличним пословима од
најмање пет година; организаторске и пословне способности; способност тимског рада; психофизичке способности; положен стручни испит или обавеза полагања; да нема законских сметњи за именовање за директора. Кандидати су дужни да предложе програм
рада и развоја Архива као саставни део конкурсне документације.
Уз пријаву кандидати обавезно прилажу: CV или кратку биографију,
оверену фотокопију дипломе о стеченом високом образовању (оверену у суду или општинској - градској управи), оверену фотокопију
радне књижице, извод из матичне књиге рођених (нови образац
- оригинал или оверена фотокопија, не старије од шест месеци),
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СМЕДЕРЕВО
ОПШТИНСКО ПРАВОБРАНИЛАШТВО
ОПШТИНЕ СМЕДЕРЕВСКА ПАЛАНКА

11420 Смедеревска Паланка, Вука Караџића 25

Виши стручни сарадник

на одређено време до 2 године, због повећаног
обима посла
УСЛОВИ: дипломирани правник, 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,
положен државни стручни испит за рад у државним органима и најмање 3 година радног искуства у струци, познавање рада на рачунару, знање енглеског језика. Предност ће имати кандидати који су
радно искуство стицали у правобранилаштву. Уз пријаву доставити:
диплому о стеченој стручној спреми, уверење о положеном државном стручном испиту, уверење о држављанству, извод из матичне
књиге рођених, потврду о радном искуству у струци, 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. Документација се прилаже у оригиналу или овереној фотокопији. Пријаве са
траженом документацијом и краћом радном биографијом подносе
се у року од 8 дана од дана објављивања конкурса, на горенаведену адресу, са назнаком: „Конкурс за посао“. Неблаговремене и
непотпуне пријаве неће бити разматране.

СОМБОР
ОПШТИНСКА УПРАВА КУЛА
25230 Кула, Лењинова 11
тел. 025/751-158

Матичар

за рад у Крушчићу, на одређено време до повратка
раднице са породиљског одсуства
УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава опште услове: да је
држављанин Републике Србије, да је пунолетан, да има општу
здравствену способност, да има прописану стручну спрему и да
није осуђиван за кривично дело на безусловну казну затвора од
најмање 6 месеци или за кажњиво дело које га чини неподобним за
обављање послова у државном органу и посебне услове: стечено
високо образовање на основним академским студијама у обиму од
најмање 240 ЕСПБ бодова, основним струковним студијама, односно на студијама у трајању до 3 године; положен посебан стручни испит за матичара; положен државно-стручни испит; активно
и пасивно знање мађарског језика; 1 година радног искуства. Кандидат уз пријаву прилаже следећу документацију, у оригиналу или
овереној фотокопији: уверење о држављанству, извод из матичне
књиге рођених, лекарско уверење, доказ да није осуђиван за кривично дело на безусловну казну затвора, доказ о стеченом степену
стручне спреме, доказ о радном искуству у струци, доказ о положеном државном стручном испиту, доказ о положеном матичарском испиту, кратку биографију. Проверу знања мађарског језика
извршиће комисија коју ће образовати начелник Општинске управе
посебним решењем. Пријаву са потребном документацијом доставити у року од 8 дана од дана објављивања огласа у публикацији
“Послови”, поштом на адресу Општинске управе Кула или лично у
пријемној канцеларији Услужног центра Општинске управе Кула.
Непотпуне и неблаговремене пријаве неће бити разматране.

дело које га чини неподобним за обављање послова у државном
органу. Посебни услови: да кандидат има прописану стручну спрему: завршен правни факултет, односно високо образовање стечено
на основним студијама у трајању од најмање 4 године, по пропису
који је уређивао високо образовање до 10.09.2005. године, односно на студијама другог степена из научне области правне науке
(дипломске академске студије - мастер, специјалистичке академске
студије, специјалистичке струковне студије), у складу са Законом
о високом образовању (“Службени гласник РС”, број 76/05, 100/07
- аутентично тумачење, 44/10 и 93/12), положен државни стручни
испит и најмање пет година радног искуства у струци. Кандидат је
уз пријаву на оглас дужан да достави: диплому о стеченој стручној
спреми, извод из матичне књиге рођених, уверење о држављанству
(не старије од шест месеци), уверење о положеном стручном испиту за запослене у органима државне управе, уверење да се против
кандидата не води кривични поступак (уверење основног и вишег
суда), уверење да кандидат није осуђиван за кривична дела (уверење полицијске управе), одговарајући доказ о радном искуству у
струци, уверење да му раније није престао радни однос у државном
или другом органу због теже повреде дужности из радног односа.
Уверење о општој здравственој способности изабрани кандидат ће
доставити по коначности одлуке о избору. Докази о испуњености
напред наведених услова подносе се у оригиналу или овереној
фотокопији. Пријаву са потпуним доказима о испуњености свих
услова огласа слати на адресу: Писарница града Врања, Краља
Милана 1, канцеларија број 2, са назнаком „За Градско веће“. Рок за
подношење пријаве је 15 дана од дана оглашавања. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узимати у разматрање.

Трговина и услуге
“СТЕФАН“ ДОО АРИЉЕ

Ариље, Пут 22, Августа бб
тел. 031/3894-222, 063/45-88-45
e-mail: dusica.m@stefan-doo.co.rs

Менаџер продаје

место рада: Крушевац и Ниш, пробни рад 3 месеца
2 извршиоца
Опис посла: обилажење терена, синдикална продаја, продаја
буџетским корисницима.
УСЛОВИ: минимум IV степен стручне спреме, без обзира на врсту
образовања; пожељно искуство у директној продаји; основни ниво
рада на рачунару (MS Office); возачка дозвола Б категорије. Неопходно је сопствено возило, теренски рад. Трајање конкурса: до
15.04.2016. године. Кандидати могу своје радне биографије да
доставе путем поште, имејла или да се јаве на горенаведене бројеве телефона. Лице за контакт: Душица Марковић.

КОЗМЕТИЧКИ САЛОН
ЈОВАНА АНДРЕЈЕВИЋ ПР

11070 Нови Београд, Јурија Гагарина 219б
тел. 064/255-89-56

Козметичар
УСЛОВИ: VI, IV или III степен стручне спреме у наведеном занимању, радно искуство 6 месеци, пробни рад 1 месец. Пријаве слати
на имејл: andrejevic1990@gmail.com.

STR “XENIA”

В РА Њ Е
ГРАД ВРАЊЕ
ГРАДСКО ВЕЋЕ

34000 Крагујевац
Виктора Бубња 15б
e-mail: radoljubilic@gmail.com

Начелник Градске управе Града Врања

на одређено време 3 месеца

УСЛОВИ: Општи услови: да је кандидат држављанин РС, да је пунолетан, да има општу здравствену способност, да се против њега не
води кривични поступак и да није осуђиван за кривично дело на
безусловну казну затвора од најмање шест месеци или кажњиво

УСЛОВИ: минимум IV степен стручне спреме - економске струке;
пожељно поседовање возачке дозволе Б категорије; знање енглеског језика. Кандидати могу своје радне биграфије да проследе на
мејл адресу: radoljubilic@gmail.com, најкасније до 21.04.2016. године.

17500 Врање, Краља Милана 1

на период од пет година

Бесплатна публикација о запошљавању

Књиговођа
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“DRAGON GAMES” DOO

ФКС „LOLY WAY“

21000 Нови Сад, Трг слободе 3
тел. 063/624-038
e-mail: dragongamesdoo@gmail.com

11000 Београд, Генерала Штефаника 10
тел. 011/7700-432, 064/9442-919

Продавац у књижари

на одређено време

на одређено време до 6 месеци
УСЛОВИ: VII/1, VI/2, VI/1, V, IV степен стручне спреме; завршена
основна информатичка обука; знање енглеског језика - средњи
ниво. Предвиђен је пробни рад од 1 месеца. Пријављивање кандидата на наведени мејл. Оглас је отворен до 26.04.2016. године.

„ШУМЕР“ Д.О.О.

22244 Адашевци, Бранка Радичевића 4
тел. 022/2150-107
e-mail: info@summer.rs

Комерцијалиста

на одређено време 6 месеци
УСЛОВИ: минимум IV степен стручне спреме, изражене презентацијске и преговарачке способности, организацијске вештине, професионалност, комуникативност, висока мотивисаност, знање једног страног језика, знање рада на рачунару, могућност самосталног
и тимског рада, возачка дозвола Б категорије.
Одговорности: примање наруџбина, продаја и набавка, решавање проблема и приговора купаца, пружање информација купцима, одржавање контакта са клијентима, усмереност на циљеве,
уверљивост, способност ефикасног решавања проблема, познавање локалног тржишта.

Агент продаје

на одређено време 6 месеци
УСЛОВИ: минимум IV степен стручне спреме, најмање 2 године на
истим или сличним пословима, изражене презентацијске и преговарачке способности, искуство у директној продаји у истој или сличној делатности, организацијске вештине, професионалност, комуникативност, висока мотивисаност, знање енглеског, немачког или
руског језика, знање рада на рачунару, могућност самосталног и
тимског рада, возачка дозвола Б категорије.
Одговорности: проналажење нових купаца путем интернета,
имејла, телефонских разговора и након тога посете купаца, примање поруџбина, решавање проблема и приговора купаца, пружање информација купцима, одржавање контакта са клијентима,
уговарање нових послова, праћење тржишта, усмереност на циљеве, уверљивост, способност ефикасног решавања проблема, познавање локалног тржишта.
ОСТАЛО: Пријаве слати на имејл адресу: info@summer.rs.

Козметичар

Опис посла: педикир-маникир, депилација.
УСЛОВИ: III степен стручне спреме у наведеном занимању. Рад
је у сменама, 40 сати недељно. Радно искуство није неопходно.
Јављање кандидата на горенаведене бројеве телефона.

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.
ОСТАЛО: Трајање конкурса: до попуне радног места. Кандидати
своје радне биографије (без додатних докумената) могу послати на
горенаведени мејл послодавца са назнаком за коју позицију конкуришу. Биће контактиран само ужи круг кандидата. Лице за контакт:
Степа Саватић.

WIENER STADTISCHE OSIGURANJE
ADO BEOGRAD
Нови Београд, Трешњиног цвета 1
e-mail: konkurs@wiener.co.rs

Продавац осигурања аутоодговорности

место рада: подручје Републике Србије, на одређено
време 6 месеци
5 извршилаца
Опис посла: продаја осигурања аутоодговорности.
УСЛОВИ: минимум IV степен стручне спреме, пожељно економско
усмерење; пожељно је радно искуство у осигурању, финансијама;
рад на рачунару (Excel, Word, Internet); возачка дозвола Б категорије; отвореност за нове изазове; проактивност; спремност за
рад са људима; креативност и флексибилност; комуникативност и
спремност за рад под притиском; преговарачке способности, упорност, оптимизам.

Први утисак је најважнији,
будите испред свих
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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.
Национална служба за запошљавање • www.nsz.gov.rs

Трговина и услуге

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

место рада: подручје Републике Србије, на одређено
време 6 месеци
5 извршилаца
УСЛОВИ: минимум IV степен стручне спреме, пожељно економско
усмерење; пожељно је радно искуство у осигурању, финансијама;
рад на рачунару (Excel, Word, Internet); возачка дозвола Б категорије; отвореност за нове изазове; проактивност; спремност за тимски рад; креативност и флексибилност; комуникативност и спремност за рад под притиском; преговарачке способности, упорност,
оптимизам.
Дужности: предлагање акција и активности на унапређењу продаје
и развоју канала продаје; организовање састанака групе; израда
месечног и годишњег плана продукције; успостављање пословних
контаката; недељно извештавање менаџмента компаније; увећање
портфеља осигурања; израда понуда и полиса осигурања са пратећом документацијом; наплата премије осигурања; рад на изменама и допунама уговора о осигурању као и обнављање уговора о
осигурању; редовно посећивање клијената, упознавање са њиховим потребама и проширење сарадње; пријем изјава уговарача
осигурања, односно осигураника.

Послодавац обезбеђује: радни однос у успешној интернационалној
компанији; тренинг и обуку, свакодневно усавршавање и стицање
нових знања и вештина; загарантовану добру зараду са адекватним
вредновањем рада и резултата рада; добро организовано радно
окружење; могућност брзог и перманентног напредовања у каријери.
ОСТАЛО: Трајање конкурса: до попуне радног места. Кандидати
своје радне биографије (без додатних докумената) могу послати на
горенаведени мејл послодавца са назнаком за коју позицију конкуришу. Биће контактиран само ужи круг кандидата. Лице за контакт:
Степа Саватић.

STAR CALL 011

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

Оператер у позивном центру
за рад у Београду
20 извршилаца

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

UR “PASTA POINT”

11070 Нови Београд, Булевар Михаила Пупина 10и, лок. 23
тел. 060/5549-854

Радник у фаст-фуду
УСЛОВИ: IV степен стручне спреме, угоститељска школа, радно
искуство 6 месеци у кухињи, пробни рад 3 месеца. Пријаве слати на e-mail: senka.perpauer@gmail.com, у року од 10 дана од дана
објављивања огласа.

FARM AND LAND
ДОО ГАКОВО

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.

25282 Гаково, Железничка бб
e-mail: bojana.milic@scomdoo.com

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.

УСЛОВИ: IV степен стручне спреме; основна информатичка обука
(Windows, Word, Excel, Explorer, Outlook); енглески језик - почетни
ниво; пробни рад 3 месеца. Слање пријава и радних биографија на
имејл-адресу. Рок за пријаву је 1 месец.

WIENER STADTISCHE OSIGURANJE
ADO BEOGRAD

ЗАНАТСКА РАДЊА
„ПРОФЕСИОНАЛ ИП“

Секретарица

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

11000 Београд, Доситејева 46
тел. 065/218-7402

Mенаџер директне продаје

Електромеханичар за премотавање асинхроних
мотора - виклер

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.
Бесплатна публикација о запошљавању

УСЛОВИ: III степен стручне спреме, електромеханичар; радно искуство на пословима електромеханичара за премотавање асинхроних
мотора - виклер. Пријаве слати на имејл: office@profesionalservis.
com или се јавити на број телефона: 065/2187-402. Доставити радну биографију на увид. Рок за пријављивање је до 30.04.2016. године.
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НАЦИОНАЛНА СЛУЖБА ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ
Београд, Краља Милутина 8

Оглашава

СЛОБОДНА РАДНА МЕСТА ЗА
ДРЖАВЉАНЕ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ
ЗА РАД У СР НЕМАЧКОЈ
у складу са Споразумом о посредовању и привременом запошљавању радника, држављана Републике Србије у Савезној Републици
Немачкој

Радници за здравствену негу
већи број извршилаца

Опис посла: рад у болницама и домовима за стара лица на месту
асистента за здравствену негу - до признавања дипломе у СР
Немачкој, а после признавања дипломе рад на пословима квалификованог здравственог радника
На оглас се могу јавити незапослени и запослени кандидати, без
обзира да ли су пријављени на евиденцију Националне службе за
запошљавање.
УСЛОВИ: минимум средња медицинска школа - IV степен, медицинска сестра - техничар општег или педијатријског смера; положен стручни испит за медицинску сестру - техничара општег или
педијатријског смера.
Познавање немачког језика минимум на А2 нивоу, према Европском референтном оквиру за језике (опис ниже у тексту). Предност
ће имати кандидати са знањем немачког језика на Б1 нивоу или
вишем, према Европском референтном оквиру за језике.
Описи нивоа знања језика према Европском референтном
оквиру за језике:
А2 - кандидат разуме реченице и често употребљаване изразе који
су у вези са областима непосредног значења (на пример: информације о личности и породици, куповини, раду и непосредном
окружењу); у стању је да се споразуме у једноставним, рутинским
ситуацијама које се односе на једноставну и директну размену
информација о познатим и уобичајеним стварима; у стању је да једноставним речима опише своје порекло и образовање, непосредно
окружење и ствари везане за непосредне потребе.
Б1 - кандидат је у стању да разуме главне садржаје, када се употребљава јасан стандардни језик и када се ради о познатим садржајима везаним за посао, школу, слободно време, итд.; у стању је
да се снађе у највећем броју ситуација са којима се сусреће током
путовања у земље немачког говорног подручја; у стању је да се
јасно и смислено изрази о познатим темама и областима личног
интересовања; у стању је да говори о искуствима и доживљајима,
да опише своје снове, наде и циљеве и да укратко образложи своје
планове и ставове.
Предност ће имати кандидати са актуелним радним искуством
у струци. Пожељно је да радно искуство у струци није дуже од 3
године.
Услови рада и боравка: рад на одређено време, на позицији
асистента за здравствену негу, односно до нострификације дипломе за здравственог радника. Након нострификације дипломе радни
однос се може засновати и на неодређено време на позицији здравственог радника, а запослени има могућност да након одређеног
периода, у складу са Законом о боравку странаца у СР Немачкој,
поднесе захтев за добијање сталне боравишне дозволе;

Национална служба
за запошљавање

16

| Број 669-670 | 13.04.2016.

Нострификација дипломе: У складу са позитивним прописима
СР Немачке, нострификација дипломе за здравственог радника је
обавезна најкасније у року од 12 месеци од заснивања радног односа на одређено време.
Остало: Почетна плата износи 1.900 евра (бруто), до признавања
дипломе за здравственог радника, уз одређена регионална одступања. Послодавац обезбеђује смештај и исхрану, односно пружа
подршку у проналажењу истог, а запослени у целости или делом
партиципира у трошковима. Трошкове превоза на релацији Република Србија - СР Немачка сноси послодавац.
Потребна документација: пропратно писмо на немачком језику
(пример за писање пропратног писма можете преузети у организационим јединицама НСЗ и канцеларијама миграционих сервисних центара); радна биографија/CV на немачком и српском језику
(пример за писање пропратног писма можете преузети у организационим јединицама НСЗ и канцеларијама миграционих сервисних
центара); диплома завршене школе (оверена копија); доказ о положеном стручном испиту (оверена копија); доказ о радном искуству
(копија радне књижице или потврда од послодавца); сертификат о
стеченом знању немачког језика, за кандидате који поседују сертификат (копија). Поседовање сертификата о стеченом знању немачког језика није неопходно за учешће на конкурсу. Непотпуна документација неће бити разматрана.
Начин конкурисања и селекције кандидата: Кандидати који
су пријављени на евиденцију Националне службе за запошљавање
потребна документа достављају филијали НСЗ у којој су пријављени, лично или поштом, на адресу филијале, са назнаком „За запошљавање радника за здравствену негу у СР Немачкој - пројекат
Triple Win“. Кандидати који нису пријављени на евиденцију Националне службе за запошљавање потребна документа достављају
поштом, на адресу: Национална служба за запошљавање, Филијала
за град Београд, Миграциони сервисни центар, Гундулићев венац
23-25, III спрат, канцеларија 320, са назнаком „За запошљавање
радника за здравствену негу у СР Немачкој - пројекат Triple Win“.
Кандидати који уђу у ужи избор биће обавештени о месту и термину
обављања интервјуа за учешће у пројекту Triple Win са представницима Немачке савезне агенције за рад. Разговор ће се водити
на немачком језику. Након обављеног интервјуа биће организовано
језичко тестирање. Кандидати који буду изабрани од стране представника Немачке агенције за рад биће укључени у пројекат Triple
Win - регионалне сарадње на миграцији радне снаге, који ће кандидатима пружати подршку у припреми, проналажењу посла, одласку (добијање радне дозволе и визе) и интеграцији у СР Немачкој.
Пројекат Triple Win - у организацији Немачке агенције за рад (БА)
и Немачког друштва за међународну сарадњу (ГИЗ), нуди подршку кроз курсеве језика, као и петодневни курс припреме за рад и
живот у СР Немачкој.
Изабрани кандидати биће у обавези да доставе додатну документацију, након укључивања у пројекат.
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 за град Београд, Гундулићев венац 23-25/III
тел. 011/2929-062
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. 020/3300-47
Национална служба за запошљавање • www.nsz.gov.rs
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Миграциони сервисни центар Крушевац
НСЗ, Филијала Крушевац, Балканска 33
тел. 037/4125-31
Миграциони сервисни центар Краљево
НСЗ, Филијала Краљево, Цара Душана 78
тел. 036/3020-29
Миграциони сервисни центар Бор
НСЗ, Филијала Бор, 7. јула 29
тел. 030/453-121, 453-123
Рок за достављање документације је 24.06.2016. године.

ДОМ ЗДРАВЉА ПАРАЋИН

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

Доктор медицине

на одређено време до 12 месеци, због повећаног
обима посла, за рад у Служби за здравствену
заштиту одраслог становништва
УСЛОВИ: Поред општих услова за заснивање радног односа, кандидати треба да испуњавају и посебне услове: завршен медицински
факултет, положен стручни испит, лиценца за рад Лекарске коморе. Кандидати подносе: пријаву на оглас, кратку биографију, извод
из матичне књиге рођених/венчаних, уверење о држављанству,
диплому о завршеном медицинском факултету, уверење о положеном стручном испиту, лиценцу Лекарске коморе, лекарско уверење
(подноси кандидат који буде изабран). Докази о испуњености услова за заснивање радног односа за наведено радно место подносе се
у овереним копијама. Пријаве са кратком биографијом, адресом и
контакт телефоном, као и документа којима се доказује испуњеност
услова конкурса, донети лично у писарницу Дома здравља Параћин
или послати на наведену адресу. Кандидати који испуњавају услове огласа могу бити позвани на разговор ради пружања додатних
података који могу бити важни за одлуку о пријему. Неблаговремене, непотписане пријаве, као и пријаве са непотпуном и неодговарајућом документацијом, неће бити разматране. По завршетку
конкурса предата документа се неће враћати кандидатима.

ДОМ ЗДРАВЉА ПЕТРОВАЦ НА МЛАВИ
12300 Петровац на Млави, Моравска 2

Доктор медицине

на одређено време ради замене раднице на
породиљском одсуству
Опис посла: организује и спроводи мере на очувању и унапређењу
здравља појединца и породице; ради на откривању и сузбијању
фактора ризика за настанак болести; организује и спроводи прописане систематске и циљане прегледе; обавља прегледе и дијагностику; одређује начин и врсту лечења, прати ток лечења и усклађује
мишљење и предлоге за наставак лечења осигураног лица; указује
хитну медицинску помоћ; упућује осигурано лице на амбулантно
- специјалистичке прегледе у установи или на секундарни и терцијарни ниво; одређује врсту и дужину кућног лечења и прати
његово спровођење; прописује лекове и медицинска средства,
као и одређене врсте медицинско-техничких помагала; сарађује
са Поливалентном патронажном службом; спроводи здравствену
заштиту из области менталног здравља; учествује у изради и евалуацији плана рада у својој служби; води прописану медицинску документацију и евиденцију; одређује дужину привремене спречености
за рад због болести или повреде осигураника; даје оцену о здравственом стању осигураног лица и упућује осигурано лице на оцену
радне способности; по потреби иде у кућне посете; обавља и друге
послове из делокруга рада изабраног лекара по налогу начелника
службе и директора.
УСЛОВИ: медицински факултет, положен стручни испит, лиценца
уколико је поседује, рад на рачунару. Уз пријаву поднети: краћу
биографију са адресом и контакт телефоном, оверену копију дипломе медицинског факултета или уверења о завршеном медицинском
факултету, оверену копију уверења о положеном стручном испиту,
оригинал или оверену фотокопију уверења о држављанству, ориБесплатна публикација о запошљавању

гинал или оверену фотокопију извода из матичне књиге рођених.
Оригинали или оверене фотокопије уверења о држављанству и
извода из матичне књиге рођених не смеју бити старији од 6 месеци. Пријаве слати у затвореним ковертама, на адресу: Дом здравља
Петровац на Млави, или доставити лично у Правну службу Дома
здравља Петровац на Млави, са назнаком „За оглас - за пријем у
радни однос доктора медицине, на одређено време“. Непотпуне и
неблаговремене пријаве неће се узети у разматрање. Оглас је отворен 8 дана од дана објављивања у публикацији „Послови“.

ДОМ ЗДРАВЉА

Бујановац, Карађорђа Петровића 328
тел. 017/651-315

Доктор медицине

на одређено време до 17.02.2017. године, у Служби
за здравствену заштиту школске деце
УСЛОВИ: завршен медицински факултет, VII степен стручне спреме, положен стручни испит. Кандидати уз пријаву на оглас подносе следећа документа: молбу за пријем са кратком биографијом,
адресом и контакт телефоном; диплому о завршеној школи (оверена фотокопија); уверење о положеном стручном испиту (оверена фотокопија); извод из матичне књиге рођених (оверена фотокопија); уверење о држављанству (оверена фотокопија); уверење
суда да се не води кривични поступак, не старије од 6 месеци;
лекарско уверење (подноси кандидат који буде изабран). У захтеву
(молби) кандидат треба да наведе документацију коју је доставио
поводом огласа. Пријаве на оглас се могу поднети лично, у Дому
здравља Бујановац, сваког радног дана од 07,00 до 14,00 часова,
у затвореној коверти или послати препоручено поштом на адресу
Дома здравља Бујановац, са назнаком “За оглас - доктор медицине”. Оглас је отворен 8 дана од дана објављивања у публикацији
“Послови”. Изабрани кандидати биће писмено обавештени.

ДОМ ЗДРАВЉА ГОЛУБАЦ

12223 Голубац, Трг палих бораца бб
тел/факс: 012/678-131, 012/678-113

Медицински техничар

на одређено време 24 месеца
УСЛОВИ: средња стручна спрема - IV степен, средња медицинска
школа - општи смер, положен стручни испит. Приликом пријаве кандидати су дужни да поднесу: оверену фотокопију дипломе,
извод из матичне књиге рођених или оверену фотокопију извода,
оверену фотокопију уверења о положеном стручном испиту и кратку биографију. Кандидати који испуњавају услове огласа могу бити
позвани на разговор ради пружања додатних података који могу
бити важни за одлуку о пријему (претходно искуство у раду, додатно образовање или оспособљености). Рок за подношење пријава
је 8 дана од дана објављивања у публикацији „Послови”. Неблаговремене пријаве, као и пријаве са непотпуном или неодговарајућом
документацијом, неће бити разматране. По завршеном конкурсу
предата документа неће бити враћена кандидатима. Пријаве слати на адресу: Дом здравља Голубац, Трг палих бораца бб, 12223
Голубац.

БИОХЕМИЈСКА ЛАБОРАТОРИЈА БЕОГРАД
Београд - Палилула, Мије Ковачевића 10/5
тел. 065/3291-741
e-mail: labbgd@gmail.com

Лабораторијски техничар
УСЛОВИ: IV степен стручне спреме, медицинско-лабораторијски
техничар; биохемијско-здравствени лаборант; VI/1 степен, виши
медицинско-лабораторијски техничар; стручни испит за здравствене раднике; неопходно знање венопункције.
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ДОМ ЗДРАВЉА КРУШЕВАЦ

37000 Крушевац, Ћирила и Методија 32

1) Возач

на одређено време због повећаног обима посла,
до 3 месеца, у Служби хитне медицинске помоћи и
санитетског превоза
2 извршиоца
УСЛОВИ: Поред општих услова предвиђених Законом о раду, кандидати треба да испуњавају и посебне услове: III степен стручне
спреме, КВ возач и положен возачки испит Б и Ц категорије.

2) Лабораторијски техничар

на одређено време ради замене привремено одсутне
запослене, у Одељењу лабораторијске дијагностике

3) Лабораторијски техничар

на одређено време због повећаног обима посла, до 3
месеца, у Одељењу лабораторијске дијагностике
УСЛОВИ: Поред општих услова предвиђених Законом о раду, кандидати треба да испуњавају и посебне услове: завршена средња
медицинска школа, смер лабораторијски техничар, IV степен стручне спреме, положен стручни испит и поседовање лиценце за рад
или решења о упису у комору. Кандидати достављају: пријаву у
којој наводе за које радно место се пријављују; кратку биографију
са адресом и контакт телефоном; оверену фотокопију дипломе о
стеченом образовању; оверену фотокопију уверења о положеном
стручном испиту (за радна места 2 и 3); оверену фотокопију лиценце за рад или решења о упису у комору (за радна места 2 и 3);
оверену фотокопију возачке дозволе (за радно место 1), изјаву да
су здравствено способни за послове за које подносе пријаву и да
се против њих не води кривични поступак; фотокопију извода из
матичне књиге рођених. Кандидати могу бити позвани на разговор
ради пружања додатних података који могу бити важни за одлуку о пријему. 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 и уверење
да се против њих не води кривични поступак (уверење издаје суд).
Уколико изабрани кандидат не достави наведена документа у року,
са њим се неће закључити уговор о раду. Пријаве на оглас могу
се поднети до 15.04.2016. године. Пријаве слати на горенаведену
адресу. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати.

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

Оглас објављен 06.04.2016. године у публикацији „Послови“ (страна 23), поништава се за радна места: медицинска
сестра - техничар за 1 извршиоца и виши санитарни техничар. У осталом делу оглас остаје неизмењен.

ДОМ ЗДРАВЉА БЛАЦЕ

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

Ликвидатор - финансијски књиговођа

на одређено време, најдуже 6 месеци, због
повећаног обима посла
Опис посла: врши ликвидацију у вези благовременог измиривања
обавеза установе према добављачима, припрема предлог финансијског плана као и друге планове, лично одговара за правилно
вођење, закључивање и чување пословних и књиговодствених
исправа, врши контролу финансијских средстава и извора средстава. Обавља друге послове утврђене законом, правилником о систематизацији и другим прописима по налогу непосредног руководиоца.
УСЛОВИ: Поред општих услова прописаних законом, кандидат мора
да испуњава и следеће посебне услове: виша или средња економска школа, односно VI или IV степен стручне спреме економске
струке.

Финансијско - рачуноводствени референт
на одређено време, најдуже до 6 месеци, због
повећаног обима посла

Опис посла: припрема и обрађује документацију за исплату зарада, накнада зарада и других примања и обрачунавања исте, врши
послове благајничког пословања, води прописане електронске
евиденције и обавља електронска плаћања, учествује у изради
периодичног и годишњег обрачуна, помаже у књижењу основних
средстава, усаглашава стање са финансијским књиговодством по
обрачунским периодима. Обавља и друге послове утврђене законом, правилником о систематизацији и другим прописима по налогу
непосредног руководиоца.

ДОМ ЗДРАВЉА БОЈНИК

УСЛОВИ: Поред општих услова прописаних законом, кандидат мора
да испуњава и следеће посебне услове: виша или средња школа,
односно VI или IV степен стручне спреме.

Лекар опште медицине

ОСТАЛО: Уз пријаву и кратку биографију кандидат треба да поднесе доказе о испуњавању услова, и то: оверену фотокопију дипломе
о врсти и степену стручне спреме и неоверену копију личне карте.
Рок за пријављивање је 8 дана од дана објављивања у публикацији
„Послови“. Пријаве доставити лично, радним даном од 7 до 14 часова, у Одсеку за опште, правне и кадровске послове Дома здравља
Блаце или путем поште, са назнаком “Пријава на оглас за пријем у
радни однос на радно место (навести назив радног места)“.

16205 Бојник, Стојана Љубића бб
тел. 016/8220-254

на одређено време до 6 месеци
УСЛОВИ: завршен медицински факултет, познавање рада на рачунару. Рок за пријаву кандидата је 8 дана од дана објављивања
огласа. Потребна документација: пријава са кратком биографијом,
оверена фотокопија дипломе, оверена фотокопија уверења о положеном стручном испиту, лекарско уверење не старије од 6 месеци. Пријаве са пратећом документацијом могу се донети лично или
послати на адресу Дома здравља. Непотпуне и неблаговремене
пријаве неће се узимати у обзир.

ZU “FENIX-LEK” APOTEKA

СПЕЦИЈАЛНА БОЛНИЦА “СОКОБАЊА”
18230 Сокобања, Војводе Мишића 48
тел. 018/830-124

Доктор медицине

21000 Нови Сад, Милеве Марић 15
тел. 063/540-701
e-mail: fenikslek@yahoo.com

на одређено време ради замене запослене на
породиљском одсуству и одсуству са рада ради неге
детета

Дипломирани фармацеут

УСЛОВИ: висока стручна спрема (доктор медицине), VII/1 степен
стручне спреме, положен стручни испит за своје звање. Кандидати уз пријаву подносе следећу документацију: оверену фотокопију
дипломе о завршеном медицинском факултету; оверену фотокопију уверења о положеном стручном испиту; оверену фотокопију
лиценце издате од надлежног органа (ако је кандидат из радног
односа) или решења о упису у комору (ако кандидат није у радном
односу), кратку биографију.

на одређено време

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме у наведеном занимању;
положен стручни испит за здравствене раднике; завршена основна информатичка обука; радно искуство 12 месеци. Предвиђен је
пробни рад од 3 месеца, ноћни рад. Јављање канидата на телефон
број: 063/540-701.
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Референт за рад и радне односе

на одређено време ради замене запослене на
породиљском одсуству и одсуству са рада ради неге
детета
УСЛОВИ: висока стручна спрема - дипломирани правник, VII/1 степен стручне спреме, радно искуство у струци од најмање 6 месеци. Кандидати уз пријаву подносе следећу документацију: оверену фотокопију дипломе о завршеном правном факултету; потврду
послодавца о радном искуству (оригинал); кратку биографију.
ОСТАЛО: Пријаве се подносе на адресу: Специјална болница “Сокобања”, 18230 Сокобања, Војводе Мишића 48 или непосредно у
болници. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати.

КЛИНИЧКИ ЦЕНТАР КРАГУЈЕВАЦ
34000 Крагујевац, Змај Јовина 30
тел. 034/5052-73

Лекар специјалиста педијатрије
са пробним радом од 3 месеца

УСЛОВИ: Општи услови за заснивање радног односа утврђени су
Законом о раду („Сл. гласник РС“ број 24/2005...), а посебни услови Правилником о унутрашњој организацији са систематизацијом
радних места, број 01-164 од 8. јануара 2016. године; завршен
медицински факултет, стечено стручно звање: лекар специјалиста
педијатрије, VII/2 степен стручне спреме; положен стручни испит;
положен специјалистички испит из педијатрије; дозвола за рад лиценца издата од надлежне коморе или решење о упису у комору; просечна оцена у току студирања најмање 8 (осам); положен
стручни испит са одговарајућим степеном стручне спреме. Кандидат мора да буде психофизички и здравствено способан за рад у
сменама.

Лекар на специјализацији из педијатрије
са пробним радом од 3 месеца

УСЛОВИ: Општи услови за заснивање радног односа утврђени су
Законом о раду („Сл. гласник РС” број 24/2005...), а посебни Правилником о унутрашњој организацији са систематизацијом радних
места, број 01-164 од 8. јануара 2016. године; завршен медицински
факултет, стечено стручно звање: доктор медицине на специјализацији из педијатрије, VII степен стручне спреме; положен стручни
испит; дозвола за рад - лиценца издата од надлежне коморе или
решење о упису у комору; просечна оцена у току студирања најмање 8 (осам); да се кандидат налази на III години или IV години
специјалистичких студија из педијатрије; положен стручни испит
са одговарајућим степеном стручне спреме. Кандидат мора да буде
психофизички и здравствено способан за рад у сменама.
ОСТАЛО: Кандидати који испуњавају наведене услове биће позвани
на разговор, а по потреби ће се извршити психолошко тестирање
кандидата и/или други тестови. Коначна одлука о избору кандидата неће зависити од броја бодова на прелиминарној ранг-листи. Уз
пријаву се подносе, у оригиналу или овереној копији, следећа документа: диплома о стеченом образовању одговарајућег профила,
уверење о положеном стручном испиту, уверење о положеном специјалистичком испиту за послове - лекар специјалиста педијатрије,
потврда медицинског факултета да се кандидат налази на III години или IV години специјалистичких студија из педијатрије - за
радно место: лекар на специјализацији из педијатрије; уверење о
држављанству РС; извод из матичне књиге рођених; извод из матичне књиге венчаних (ако је кандидат променио презиме); дозвола
за рад - лиценца издата од надлежне коморе или решење о упису
у комору; кратка биографија са адресом, контакт телефоном, имејл
адресом. Приликом заснивања радног односа изабрани кандидат
је дужан да достави: лекарско уверење као доказ о здравственој
способности за послове за које се заснива радни однос; 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).
Уколико изабрани кандидат не достави горенаведене документе у
захтеваном року, са њим се неће засновати радни однос. Пријавом на оглас кандидат даје своју сагласност за обраду података о
Бесплатна публикација о запошљавању

личности у сврхе избора за пријем у радни однос. Подаци се не
могу користити у друге сврхе. Подацима рукује и податке обрађује
Клинички центар Крагујевац. Рок за подношење пријаве је 8 дана
од дана објављивања огласа у публикацији „Послови“, а овај оглас
се објављује и на интернет презентацији Министарства здравља и
Клиничког центра Крагујевац. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати. Коначни резултати конкурса биће објављени на сајту Клиничког центра Крагујевац (www.kc-kg.rs). Кандидати
који не буду изабрани могу захтевати повраћај конкурсне документације. Контакт телефон: 034/505-273. Пријаве се подносе лично, у
затвореној коверти, преко писарнице Клиничког центра Крагујевац
или путем поште на адресу: Клинички центар Крагујевац, Змај Јовина 30, 34000 Крагујевац, обавезно назначити за које се радно место
конкурише: „Пријава на оглас за пријем у радни однос за радно
место... (навести тачан профил за који кандидат подноси пријаву)“.

ДОМ ЗДРАВЉА АЛЕКСИНАЦ

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

Зубни техничар

за рад у Служби за стоматолошку здравствену
заштиту, на одређено време до 3 месеца
УСЛОВИ: IV степен стручне спреме: зубни техничар; положен
стручни испит; 5 година радног искуства у струци. Кандидати су у
обавези да уз пријаву доставе: оверен препис/фотокопију дипломе
о завршеној средњој медицинској школи - зубни техничар; оверен
препис/фотокопију уверења о положеном стручном испиту; оверену фотокопију радне књижице или потврду послодавца о радном стажу; биографију са адресом и контакт телефоном. Пријаве
доставити лично или поштом на горенаведену адресу, са назнаком:
“Пријава на оглас број 2/2016”. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће бити разматране.

ОПШТА БОЛНИЦА АЛЕКСИНАЦ

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

Акушерска сестра

на одређено време до повратка запослене са
породиљског боловања
УСЛОВИ: IV степен стручне спреме: акушерска сестра са положеним стручним испитом. Кандидати су у обавези да уз пријаву доставе: оверен препис/фотокопију дипломе о завршеној средњој медицинској школи; оверен препис/фотокопију уверења о положеном
стручном испиту; потврду Националне службе за запошљавање о
дужини чекања на запослење; доказ о радном искуству у струци
након положеног стручног испита, на пословима пружања здравствене заштите (фотокопија радне књижице или потврда послодавца); биографију са адресом и контакт телефоном. Пријаве доставити лично или поштом на горенаведену адресу, са назнаком:
“Пријава на оглас за пријем у радни однос”. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће бити разматране.

ДОМ ЗДРАВЉА

18310 Бела Паланка, Бранислава Нушића 2

Домар

на одређено време, због повећаног обима посла
УСЛОВИ: Поред општих услова предвиђених законом, кандидат
мора испуњавати и следеће посебне услове: најмање III степен
стручне спреме - КВ радник. Уз пријаву на оглас приложити диплому о стеченом образовању, у оригиналу или овереној фотокопији.
Рок за подношење пријаве на оглас са краћом биографијом је осам
дана од дана објављивања у публикацији „Послови“ и на веб-сајту
Министарства здравља Републике Србије. Пријаве слати на адресу: Дом здравља Бела Паланка, Бранислава Нушића 2, 18310 Бела
Паланка, са назнаком: „За директора“. Неблаговремене и непотпуне пријаве се неће разматрати.
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Mедицина

„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.

СПЕЦИЈАЛНА БОЛНИЦА ЗА
ПСИХИЈАТРИЈСКЕ БОЛЕСТИ
„КОВИН“
Ковин, Цара Лазара 253
тел/факс: 013/741-166

НК радник - сервирка на одељењу

на одређено време до повратка запослене са
неплаћеног одсуства
УСЛОВИ: завршена основна школа, без обзира на радно искуство.
Кандидати су у обавези да доставе пријаву са кратком биографијом
и фотокопију сведочанства о завршеној основној школи. Изабрани
кандидати су у обавези да доставе лекарско уверење. Пријаве са
потребним доказима достављају се на горенаведену адресу, у року
од 8 дана од дана објављивања огласа у публикацији „Послови“.
Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати.

FM PHARM DOO

24000 Суботица, Браће Радић 74
e-mail: jasenka.jovic@fmpharm.co.rs

Техничар у лабораторији
УСЛОВИ: IV степен стручне спреме, фармацеутски техничар,
хемијски техничар или лаборант; 12 месеци искуства на траженим
пословима; познавање рада на рачунару (Office пакет, интернет,
комуникације); енглески језик на почетном нивоу.

Фармацеут
УСЛОВИ: VII степен стручне спреме, дипломирани фармацеут,
12 месеци искуства на траженим пословима; познавање рада на
рачунару (Office пакет, интернет, комуникације); енглески језик на
вишем нивоу.

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

Доктор медицине

на одређено време по основу замене, до повратка
радника са боловања, за потребе Одељења
анестезиологије са реаниматологијом
УСЛОВИ: медицински факултет - доктор медицине; 6 месеци лекарског стажа; просечна оцена на студијама изнад 8,5; положен стручни испит; позвање рада на рачунару; познавање најмање једног
светског језика; лиценца. Предност ће имати кандидати са искуством у здравственим установама које пружају здравствену заштиту
деци. Кандидати су дужни да доставе: кратку биографију, фотокопију личне карте, фотокопију дипломе о завршеном медицинском
факултету, фотокопију дипломе о положеном стручном испиту,
фотокопију радне књижице, фотокопије уговора о раду, тј. потврде
о волонтирању, потврде о обављеном раду од стране начелника
служби здравствених установа на меморандуму, времену проведеном на раду, са оценама рада, уколико их кандидати поседују.
Пријаве слати у затвореној коверти, на наведену адресу Клинике, са
назнаком “Пријава на конкурс за пријем доктора медицине за потребе Одељења анестезиологије са реаниматологијом, на одређено
време по основу замене, до повратка радника са боловања”.

Медицинска сестра - техничар

на одређено време по основу замене, до повратка
радника са боловања
2 извршиоца
УСЛОВИ: IV степен стручне спреме; медицинска школа - педијатријског или општег смера; положен стручни испит; најмање шест месеци радног искуства. Кандидати су дужни да доставе: кратку биографију, фотокопију личне карте, фотокопију дипломе о завршеној
школи, фотокопију дипломе о положеном стручном испиту, фотокопију радне књижице. Пријаве слати у затвореној коверти, на наведену адресу Клинике, са назнаком “Пријава на конкурс за пријем
медицинске сестре - техничара, на одређено време по основу замене, до повратка радника са боловања - 2 извршиоца”.
ОСТАЛО: Кандидати који испуњавају услове могу бити позвани на
разговор ради пружања додатних података који могу бити важни за
одлуку о пријему (претходно искуство у раду, додатно образовање
или оспособљеност, дужина трајања школовања и сл.). Приликом
заснивања радног односа канидати су дужни да доставе лекарско
уверење као доказ о здравственој способности за послове на које
се примају. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узимати
у разматрање.

ОСТАЛО: Пробни рад 3 месеца. Слање биографија на горенаведену
имејл-адресу. Оглас је отворен до 06.05.2016. године.

ДОМ ЗДРАВЉА БОЉЕВАЦ

19370 Бољевац, Драгише Петровића 41
тел. 030/463-338

Медицинска сестра - техничар

на одређено време до повратка запослене са
одсуства ради неге детета, најкасније до 05.12.2016.
године
УСЛОВИ: завршена средња медицинска школа, општи или
педијатријски смер, IV степен стручне спреме, завршен приправнички стаж, положен стручни испит, лиценца за рад. Рок за подношење пријава је 8 дана од дана објављивања огласа у публикацији „Послови“. Кандидати уз пријаву подносе: оверену фотокопију
дипломе, оверену фотокопију потврде о положеном стручном испиту, оверену фотокопију лиценце за рад, потврду - уверење НСЗ и
кратку биографију. Изабрани кандидат је у обавези да пре закључивања уговора о раду приложи лекарско уверење за рад. Пријаве
се подносе на адресу Дома здравља.
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Mедицина / Пољопривреда / Грађевинарство и индустрија

ДОМ ЗДРАВЉА
„ДР МИЛОРАД ВЛАЈКОВИЋ“
Барајево, Светосавска 91
тел. 011/8300-186

Возач

кола хитне медицинске помоћи
УСЛОВИ: Поред општих услова кандидат треба да испуњава и
посебне услове: завршен III или IV степен стручне спреме и положен возачки испит најмање Б категорије. Уз пријаву поднети: оверену фотокопију дипломе о завршеном III или IV степену стручне
спреме, оверену фотокопију возачке дозволе, радну биографију.
Рок за подношење пријаве је 8 дана од дана објављивања огласа у
публикацији „Послови“, и то путем поште на наведену адресу или
лично у писарници Дома здравља Барајево.

Грађевинарство и индустрија
MITROS FLEISCHWAREN D.O.O.

22000 Сремска Митровица, Јарачки пут 3

Производни инжењер - аутоматичар
УСЛОВИ: дипломирани инжењер електротехнике - аутоматичар;
знање енглеског језика; пожељно познавање немачког језика;
познавање рада на рачунару, MS Office (Word, Excel, Power Point);
доказ да се против лица не води кривични поступак и да није
кажњавано; способност рада у тиму, одговорност, тачност.

Инжењер у машинској сали

ВЕТЕРИНАРСКА СТАНИЦА ЖАБАРИ

УСЛОВИ: дипломирани инжењер машинства; радно искуство у раду
са компресорима и амонијаком (сертификат за управљање амонијаком); знање енглеског језика; пожељно познавање немачког
језика; познавање рада на рачунару, MS Office (Word, Excel, Power
Point); доказ да се против лица не води кривични поступак и да није
кажњавано, способност рада у тиму, одговорност, тачност.

Ветеринар

ОСТАЛО: Радну биографију послати на имејл: bp@mitros.rs, наводећи позицију за коју конкуришете, путем поште на адресу Mitros
Fleischwaren d.o.o. или донети лично. Биће контактирани само кандидати који буду ушли у ужи избор.

Пољопривреда
12374 Жабари, Кнеза Милоша 36
тел. 062/524-150

УСЛОВИ: завршен ветеринарски факултет, диплома и уверење о
стручној спреми, положен стручни испит, лиценца за обављање
ветеринарске делатности, радно искуство од најмање годину дана,
возачка дозвола Б категорије, рад на рачунару, извод из матичне књиге рођених, уверење о држављанству Републике Србије,
уверење о општој здравственој способности, уверење да канидат
није осуђиван за кривично дело на безусловну казну затвора од
најмање шест месеци или кажњиво дело које га чини неподобним за обављање послова у струци. Оглас је отворен 5 дана од
дана објављивања. Пријаве са потребном документацијом слати на
адресу: Ветеринарска станица Жабари доо, 12374 Жабари, Кнеза
Милоша 36, са обавезном назнаком „Пријава по огласу за пријем
ветеринара“. Пре слања пријаве и документације јавити се на број
телефона: 062/524-150.

ЛОВАЧКО УДРУЖЕЊЕ БОЉЕВАЦ

TRAGWERKSPLANER

11000 Београд, Дубљанска 72
тел. 064/172-1720

Дипломирани грађевински инжењер
2 извршиоца

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, дипломирани грађевински
инжењер - смер грађевински пројектант конструкција; 12 месеци радног искуства на наведеним пословима; AUTOCAD, Allplan,
SofiCAD, ArmCAD; основна информатичка обука; немачки језик минимум почетни ниво. Кандидати треба да пошаљу CV на имејл:
personal@mp-ing.eu.

PKC WIRING SYSTEMS DOO

19370 Бољевац, Краља Александра 5
тел. 030/463-766

11300 Смедерево, Шалиначка бб

Технички секретар

Оператер производње

УСЛОВИ: Уз пријаву кандидат је дужан да приложи: оверену копију
уверења о држављанству, извод из матичне књиге рођених, оверену копију дипломе о стеченом вишем образовању, лекарско уверење, доказ да је евидентиран код Националне службе за запошљавање, доказ да је члан ловачког удружења. Рок за пријављивање
је 8 дана од дана објављивања огласа. Неблаговремене и нептпуне
пријаве неће се узимати у разматрање. Ближе информације могу
се добити на број телефона и у просторијама Ловачког удружења.

ПП „БУДУЋНОСТ“ А.Д.

21238 Чуруг, Госпођиначка 1б
тел. 021/480-4300
e-mail: global.seed@globalseed.info

Тракториста
УСЛОВИ: средња стручна спрема; возачка дозвола Б и Ф категорије
за управљање трактором; потребно искуство у раду са трактором
и обради земље. CV и пропратно писмо послати путем мејла или
поштом на наведену адресу, са назнаком: „За конкурс“.

www.nsz.gov.rs
Бесплатна публикација о запошљавању

50 извршилаца

УСЛОВИ: најмање III степен стручне спреме, без обзира на занимање. Предвиђен је пробни рад од 6 месеци, ради се у сменама,
укључујући и ноћни рад, посао се обавља у стајаћем положају, 8
сати, трака је покретна, монтажа производа обавља се на основу
упутстава, кандидати не смеју бити далтонисти. Предвиђено је психолошко тестирање кандидата. Превоз је обезбеђен. Оглас је отворен до попуне радних места. Конкурсна документација се доставља
на горенаведену адресу.

„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
13.04.2016. | Број 669-670 |
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УСЛОВИ: III степен стручне спреме, возач теретњака, 12 месеци
радног искуства, возачка дозвола Ц категорије.
ОСТАЛО: теренски рад, рад ван просторија послодавца; обезбеђен
превоз; обезбеђен смештај; обезбеђена исхрана. Трајање конкурса: до попуне. Кандидати се могу јавити послодавцу на горенаведени број телефона, лице за контакт: Мирослав Балашевић.

ГП „МОСТОГРАДЊА“ А.Д.
Београд, Влајковићева 19а
тел. 011/3233-897
e-mail: piop@mostogradnja.rs

Дипломирани правник

на одређено време 6 месеци
УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, дипломирани правник - мастер правник; положен правосудни испит и познавање FIDIC услова
уговарања; минимум 3 године радног искуства; правосудни испит;
пожељно знање енглеског језика - средњи ниво; пожељно знање
рада на рачунару - Microsoft Office.

Саобраћај и везе
ТАКСИ ПРЕВОЗ

34000 Крагујевац, Војводе Петра Бојовића 50
e-mail: vladajelic@gmail.com

Возач таксија
УСЛОВИ: минимум III степен стручне спреме, без обзира на занимање; возачка дозвола Б категорије; пожељно поседовање лиценце за возача такси возила; рад у сменама. Kандидати треба да се
јаве на број телефона 064/265-8826 или да пријаву проследе на
мејл адресу: vladajelic@gmail.com. Радне биографије доставити
најкасније до 28.04.2016. године.

Култура и информисање

Геодетски инжењер

МУЗЕЈ РУДНИЧКО - ТАКОВСКОГ КРАЈА

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, дипломирани инжењер
геодезије - мастер инжењер геодезије; VI/2 степен - инжењер
геодезије; VI/1 степен - инжењер геодезије (I степен); минимум
3 године радног искуства; потребно је да кандидати имају лиценцу (одговорни пројектант геодетских пројеката); пожељно знање
енглеског језика - средњи ниво; пожељно знање рада на рачунару
- почетни ниво.

на период од четири године

на одређено време 6 месеци
2 извршиоца

ОСТАЛО: Конкурс је отворен месец дана. Пријаве послати поштом
на горенаведену адресу или на имејл-адресу: piop@mostogradnja.rs.
Јављање кандидата на број телефона: 011/3233-897, лице за контакт Ана Тубић.

ГП „МОСТОГРАДЊА“ А.Д.
Београд, Влајковићева 19а
тел. 011/787-0023
e-mail: piop@mostogradnja.rs

Заваривач

на одређено време 6 месеци
10 извршилаца
УСЛОВИ: III степен, завривач - резач гасом; минимум 3 године радног искуства; Атест РЕЛ - елек. зав. обложеном електродом; атест
МАГ - елек. зав. електродом у заштити акт. гасом

Бравар

на одређено време 6 месеци
10 извршилаца
УСЛОВИ: III степен, бравар; минимум 3 године радног искуства.
ОСТАЛО: радно место са повећаним ризиком, рад на висини, обезбеђен смештај, обезбеђена исхрана. Пријаве послати поштом на
горенаведену адресу или на имејл-адресу: piop@mostogradnja.rs.
Јављање кандидата на број телефона: 011/787-0023.

32300 Горњи Милановац, Синђелићева 7
тел. 032/713-851
e-mail: muzejgm@mts.rs

Директор

УСЛОВИ: Кандидат мора испуњавати опште услове предвиђене
законом, као и посебне услове предвиђене Законом о култури, и то:
да има високо образовање и најмање пет година радног искуства
у струци. Остали услови за избор кандидата предвиђени су Статутом Музеја рудничко - таковског краја: VII степен стручне спреме,
факултет друштвених наука, организационе и друге способности.
Кандидат за директора дужан је да предложи програм рада и развоја установе као саставни део конкурсне документације. Конкурс
је отворен 8 дана од дана објављивања у публикацији “Послови”.
ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс кандидат прилаже краћу биографију и доказе о испуњавању услова: оверену фотокопију дипломе
о завршеном факултету, оригинал потврду о радном искуству, уверење о држављанству, извод из матичне књиге рођених, оригинал
уверење основног и вишег суда да се против кандидата не води
кривични поступак, оригинал уверење да није осуђиван, уверење
о општој здравственој способности. Пријаве на конкурс са доказима о испуњености услова доставити на горенаведену адресу, са
назнаком „За конкурс”. Управни одбор Музеја рудничко - таковског
краја обавља разговор са кандидатима који испуњавају услове из
конкурса и у року од 30 дана од дана завршетка јавног конкурса
доставља оснивачу образложени предлог листе кандидата (листа
садржи мишљење Управног одбора о стручним и организационим
способностима сваког кандидата и записник о обављеном разговору). Оснивач именује директора са листе кандидата. Неблаговремене, недопуштене, неразумљиве или непотпуне пријаве и пријаве уз
које нису приложени сви потребни докази, Управни одбор одбацује
закључком против кога се може изјавити посебна жалба оснивачу у
року од три дана од дана достављања закључка.

ПОНИШТЕЊЕ ОГЛАСА
НАРОДНА БИБЛИОТЕКА
„СТОЈАН ТРУМИЋ“
21240 Тител, Главна 10-12

Оглас објављен 30.03.2016. године у публикацији “Послови” поништава се у целости.

Подршка
запошљавању
особа са
инвалидитетом
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НАРОДНА БИБЛИОТЕКА
“СТОЈАН ТРУМИЋ”
21240 Тител, Главна 10-12
тел. 021/8860-409, 860-185
e-mail: bibliotekatitel@eunet.rs

Књижничар
УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава услове из чл. 46 и 47 Закона
о библиотечко-информационој делатности. Послове књижничара
може да обавља лице са стеченим средњим образовањем у четворогодишњем трајању. Посебни услови: положен стручни испит, 1
година радног искуства и познавање рада на рачунару. Уз пријаву
кандидат треба да достави: извод из матичне књиге рођених, уверење о држављанству (не старије од 6 месеци), диплому о завршеној школи, радну књижицу, доказ о радном искуству, уверење
да није осуђиван за кривична дела на безусловну казну затвора
од најмање 6 месеци, лекарско уверење (не старије од 6 месеци).
Пријаве на оглас са доказима о испуњавању услова се достављају у
оригиналу или у овереној фотокопији. Пријаве и доказе о испуњавању услова огласа кандидати могу доставити лично или путем
поште, препорученом пошиљком на наведену адресу, са назнаком:
„Пријава на оглас“. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се
узимати у разматрање. Контакт телефон за додатне информације:
021/860-409.

Наука и образовање
ЗАКОН О ОСНОВАМА СИСТЕМА
ОБРАЗОВАЊА И ВАСПИТАЊА
Услови за пријем у радни однос
Члан 120

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

Бесплатна публикација о запошљавању

Б Е О Г РА Д
МЕДИЦИНСКА ШКОЛА „БЕОГРАД“
Београд, Делиградска 31

Наставник социологије

на одређено време ради замене одсутног запосленог
преко 60 дана

Наставник енглеског језика

на одређено време ради замене одсутног запосленог
преко 60 дана

Наставник вежби и практичне наставе у блоку
(Физикална медицина, Здравствена нега и
рехабилитација, Специјална рехабилитација,
Физикална терапија, Основе масаже и
кинезиологије) - приправник (без лиценце)
на одређено време од 12 месеци
2 извршиоца

УСЛОВИ: степен стручне спреме за наведена занимања предвиђен
је Правилником о врсти и степену стручне спреме наставника,
стручних сарадника и помоћних наставника у стручним школама
(„Службени гласник РС”, бр. 5/91, 1/92, 21/93, 3/94, 7/96, 7/98, 3/99,
6/2001, 3/2003, 8/2003, 11/2004, 5/2005, 6/2005, 2/2007, 4/2007,
7/2008, 11/2008, 5/2011 и 8/2011); одговарајуће високо образовање
прописано чланом 8 став 2 и 4 и чл. 120 став 1 Закона о основама
система образовања и васпитања („Сл. гласник РС”, бр. 72/2009,
52/2011, 55/2013 и 68/2015); да кандидат има одговарајуће високо
образовање на студијама другог степена (мастер академске студије,
специјалистичке академске студије или специјалистичке струковне
студије), по пропису који уређује високо образовање почев од
10.09.2005. године; високо образовање на основним студијама у
трајању од најмање четири године, по пропису који је уређивао
високо образовање до 10.09.2005. године; да има образовање из
психолошких, педагошких и методичких дисциплина стечено на
високошколској установи у току студија или након дипломирања
од најмање 30 бодова и шест бодова праксе у установи, у складу са
Европским системом преноса бодова (кандидат 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 чл. 8 став 4 Закона); да има психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и ученицима (лекарско уверење
доставља изабрани кандидат, пре закључења уговора о раду); да
кандидат није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дела
утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања и васпитања (доказ прибавља школа); држављанство Републике Србије; да зна језик на коме се остварује образовно-васпитни
рад (доказ доставља кандидат само уколико одговарајуће образовање није стечено на том језику).
ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс са кратком биографијом приложити: оверену фотокопију дипломе о стеченом одговарајућем високом
образовању, уверење о држављанству Републике Србије (оригинал
или оверена фотокопија), извод из матичне књиге рођених (оригинал или оверена фотокопија), фотокопију личне карте, оверену
фотокопију додатка дипломи или оверену фотокопију индекса или
потврду високошколске установе да кандидат има образовање из
психолошких, педагошких и методичких дисциплина од најмање 30
бодова и 6 бодова праксе у установи, у складу са Европским системом преноса бодова. У поступку одлучивања о избору по конкурсу директор врши ужи избор кандидата које упућује на претходну
проверу психофизичких способности, у року од осам дана од дана
истека рока за подношење пријава. Проверу психофизичких способности за рад са децом и ученицима обавиће Национална служба за запошљавање. Фотокопије докумената које нису оверене од
стране надлежног органа неће се узети у обзир. Пријаве са потребним доказима о испуњавању услова конкурса доставити на адресу
школе, у року од 8 дана од дана објављивања огласа, са назнаком
“За конкурс”. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се разматрати. Сва додатна обавештења могу се добити у секретаријату школе, на број телефона: 011/2684-585.
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ОШ “СОЊА МАРИНКОВИЋ”
11080 Земун, Аласка 17
тел/факс: 011/2612-753

Професор разредне наставе у боравку

на одређено време до повратка запослене са
одсуства са рада ради посебне неге детета, односно
до 06.01.2018. године
УСЛОВИ: VII степен стручне спреме, професор разредне наставе.
Потребна документација: пропратно писмо, биографија, диплома о
одговарајућем образовању - оверена копија, не старија од 6 месеци; уверење надлежног суда да кандидат није кажњаван нити под
истрагом, оригинал не старији од 6 месеци; уверење о држављанству РС, оверена копија не старија од 6 месеци; извод из матичне
књиге рођених - копија; извод из матичне књиге венчаних ако у
изводу из матичне књиге рођених није наведена промена презимена - копија. Кандидати пријаве могу предати лично или поштом на
горенаведену адресу, у року од 8 дана од дана објављивања огласа.

ОСНОВНА ШКОЛА
„14. ОКТОБАР”

11504 Барич, Обреновачки пут 132
тел. 8701-213, факс 8700-512

Директор

на период од 4 године
УСЛОВИ: Кандидат мора да испуњава следеће услове прописане
чланом 59, чланом 8 став 2 и чланом 120 Закона о основама система
образовања и васпитања („Сл. гласник РС“, бр. 72/09, 52/11, 55/13,
35/15 - аутентично тумачење и 68/15 и „Сл. гласник РС“, бр. 108/15)
и Правилником о ближим условима за избор директора установа
образовања и васпитања, и то: да има одговарајуће образовање за
наставника, педагога и психолога, у складу са чланом 8 став 2 наведеног закона, који предвиђа да наставник и стручни сарадник јесте
лице које је стекло одговарајуће високо образовање на студијама
другог степена (мастер академске студије, специјалистичке академске студије или специјалистичке струковне студије), у складу са
Законом о високом образовању („Сл. гласник РС“, бр. 76/05, 100/07
- аутентично тумачење и 97/08), почев од 10. септембра 2005. године или на основним студијама у трајању од најмање 4 године, по
пропису који је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005
године; да има дозволу за рад - лиценцу, односно уврење о положеном стручном испиту за наставника, педагога или психолога; да
има најмање пет година рада у установи на пословима образовања
и васпитања након стеченог одговарајућег високог образовања; да
има психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и
ученицима; да има држављанство Републике Србије; да није осуђиван правноснажном пресудом за кривична дела утврђена у члану
120 став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања и васпитања. Уз пријаву приложити: диплому о стеченом одговарајућем
образовању, уверење о положеном испиту за директора установе
(изабрани кандидат биће у обавези да у законском року положи
испит за директора школе), потврду послодавца да има најмање 5
година рада у установи у области образовања и васпитања након
стеченог високог образовања, уверење о држављанству РС (не старије од 6 месеци), извод из матичне књиге рођених са холограмом,
уверење о положеном стручном испиту за наставника - лиценца;
доказ о испуњености услова из члана 120 став 1 тачка 5 Закона
о основама система образовања и васпитања за извођење наставе на српском језику (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, високошколске установе); уверење надлежног суда да се не води истражни или кривични поступак за кривична дела наведена у Закону о
основама система образовања и васпитања; лекарско уверење;
преглед кретања у служби са биографским подацима и радном
биографијом; остале прилоге којима се доказују стручне, наставно
педагошке, организационе и друге способности кандидата. Докази
се достављају у оригиналу или оверене фотокопије. Овера фотокопије не сме бити старија од 6 месеци. Извод из казнене евиденције школа прибавља по службеној дужности. Кандидат изабран за
директора школе дужан је да положи испит за директора у року од
годину дана од дана ступања на дужност, а сходно условима прописаним Законом о основама система образовања и васпитања, као
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и условима које прописује министар. Решење о избору директора
биће благовремено достављено свим учесницима конкурса. Рок за
подношење пријаве је 15 дана од дана објављивања. Пријаве са
доказима слати у затвореним ковертима, на адресу школе, са назнаком “За конкурс за директора” или предати лично, у просторијама
секретара школе. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће бити
разматране.

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
ФИЛОЗОФСКИ ФАКУЛТЕТ

11000 Београд, Чика Љубина 18-20
тел. 011/3206-104

Редовни професор за ужу научну област
Етнологија - антропологија
са 50% радног времена

Редовни професор за ужу научну област
Општа педагогија са методологијом и историја
педагогије
предност имају кандидати чије је тежиште општа
педагогија

Ванредни професор за ужу научну област
Историја ликовних уметности и архитектуре
на одређено време од пет година, предност
имају кандидати чије је тежиште истраживања
музеологија и херитологија

Ванредни професор за ужу научну област
Општа историја новог века
на одређено време од пет година

Доцент за ужу научну област Социологија

на одређено време од пет година, предност имају
кандидати чије је тежиште истраживања општа
социологија

Доцент за ужу научну област Општа
психологија

на одређено време од пет година, предност имају
кандидати чије је тежиште истраживања клиничка
психологија
УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме, научни степен доктора наука
из уже научне области за коју се бира, способност за наставни рад.

Наставник страног језика за ужу научну област
Енглески језик
на одређено време од четири године

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме у области енглеског језика;
најмање два стручна, односно научна рада из одговарајуће научне
области објављена у часописима или зборницима са рецензијом (од
којих један може бити замењен стручним прводом) или објављен
уџбеник, приручник, речник односно монографија; способност за
наставни рад.

Сарадник у настави за ужу научну област
Класичне науке

на одређено време од једне године, предност имају
кандидати чије је тежиште истраживања латинска
лингвистика
УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме из уже научне области Класичне науке - латинска лингвистика; просечна оцена на основним
студијама најмање 8.
ОСТАЛО: Поред општих услова кандидати треба да испуњавају и
услове предвиђене одредбама Закона о високом образовању (“Сл.
гласник РС”, бр. 76/05) и Статута факултета. Пријаве кандидата са прилозима (биографија са неопходним подацима за писање
извештаја, дипломе, списак објављених радова и остала пратећа
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документација), доставити на наведену адресу факултета. Контакт
телефон: 011/3206-104, Радмила Ђорђевић, стручни сарадник за
радне односе.

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

Наставник практичне наставе, област
Медицина, ужа научна област Здравствена нега
на одређено време

УСЛОВИ: факултет за специјалну едукацију и рехабилитацију
(дефектолошки факултет), учитељски факултет или факултет за
менаџмент смер - менаџмент у здравству и претходно завршена
висока здравствена школа струковних студија, студијски програми:
струковна медицинска сестра или струковна медицинска сестра бабица, искуство у струци 3 године.

Предавач, област Медицина, ужа научна област
Физикална медицина и рехабилитација

на одређено време до 1/3 радног времена - допунски
рад
УСЛОВИ: магистеријум медицинских наука или дефектолошких
наука или специјализација из физикалне медицине и рехабилитације, медицински или дефектолошки факултет или магистеријум
из области неуронаука са завршеном вишом медицинском школом,
одсек виших терапеута, смер виших физиотерапеута, искуство у
настави 3 године.
ОСТАЛО: Општи и посебни услови предвиђени су Законом о високом образовању, Статутом Школе и Правилником о систематизацији
радних места. Кандидати који конкуришу за рад до 1/3 пуног радног
времена на одређено време - допунски рад потребно је да приложе
и сагласност своје матичне радне организације у којој се налазе у
сталном радном односу. Пријаве на конкурс са биографијом, овереним дипломама, уверењем о држављанству и другим прилозима
којима кандидат доказује да испуњава услове, подносе се у року од
8 дана од дана објављивања, на горенаведену адресу. Непотпуне и
неблаговремено достављене пријаве неће се разматрати.

ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА
“ПОЛЕТАРАЦ”
Барајево, Светосавска 83
тел. 011/7872-130

Директор

на период од 4 године
УСЛОВИ: Кандидат за избор директора треба да испуњава услове из
чл. 59, чл. 8 став 2 и чл. 120 Закона о основама система образовања
и васпитања („Службени гласник РС”, бр. 72/09, 52/11, 55/13, 35/15
- аутентично тумачење и 68/15) и Правилника о ближим условима
за избор директора установа образовања и васпитања („Службени
гласник РС“, бр. 108/15), и то: одговарајуће високо образовање из
чл. 8 став 2 Закона о основама система образовања и васпитања високо образовање стечено на студијама другог степена (мастер
академске студије, специјалистичке академске студије или специјалистичке струковне студије), у складу са Законом о виском образовању („Сл. гласник РС“, бр. 76/05, 100/07 - аутентично тумачење,
97/08, 44/10, 93/12, 89/13, 99/14, 14/15 - аутентично тумачење
и 68/15), 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 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 три године или више
образовање за васпитача и најмање 10 година рада у предшколској установи на пословима васпитања и образвања након стеченог образовања, дозвола за рад (положен стручни испит - испит за
лиценцу), обука и положен испит за директора установе (кандидат
изабран за директора установе дужан је да положи испит за директора у року од годину дана од дана ступања на дужност, а сходно
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условима прописаним Законом о основама система и образовања и
васпитања); да има психичку, физичку и здравствену способност
за рад да децом и ученицима; да кандидат није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дела утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања и васпитања; да има
држављанство Републике Србије; да зна језик на коме се остварује
образовно-васпитни рад. Уз пријаву приложити: оверну фотокопију
дипломе о стеченом одговрајућем образовању, оверену фотокопију
уверења о положеном стручном испиту (лиценци), доказ о радном
стажу у установи на пословима васпитања и образовања, након
стеченог образовања; уверење о држављанству (не старије од 6
месеци); извод из матичне књиге рођених; уверење основног суда
да није подигнута оптужница или покренута истрага (не старије од
6 месеци); доказ од одговарајуће високошколске установе о познавању језика на којем се изводи образовно-васпитни рад, уколико
одговарајуће образовање није стечено на српском језику; биографију са подацима о кретању у служби и предлогом програма рада
директора установе. Напомена: уверење о положеном испиту за
директора установе се не доставља, с обзиром да Министарство
просвете, науке и технолошког развоја није организовало обуку и
полагање испита за директора установе. Изабрани кандидат биће
дужан да у законском року, када министар пропише услове, програм обуке и начин полагања испита за директора, положи наведени испит. Уверење о поседовању психичке, физичке и здравствене
способности за рад са децом кандидат доставља пре закључења
уговора о раду. Уверење о неосуђиваности прибавља установа. Сва
документа која се подносе уз пријаву морају бити оригинали или
оверене фотокопије. Директор се бира на 4 (четири) године. Мандат директора тече од дана ступања на дужност. Директору установе мирује радни однос за време првог изборног периода на радном
месту са кога је изабран. Рок за пријављивање на конкурс је 15
дана од дана објављивања. Неблаговремене и непотпуне пријаве
неће се узети у разматрање. Пријаве са доказима о испуњавању
услова слати на адресу установе или предати лично: Предшколска
установа “Полетарац”, Барајево, Светосавска 83, 11460 Барајево,
тел. 7872-130, са назнаком „Конкурс за директора установе”.

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

Наставник у звање доцента за ужу уметничку
област Примењено сликарство, предмети
Зидно сликарство 1 и 2, Основи зидног
сликарства, Основе монументалног сликарства
и Монументално сликарство
на период од пет година

Наставник у звање доцента за ужу научну
област Енглески језик
на период од пет година

Право учешћа на конкурсу имају лица која испуњавају услове прописане Законом о високом образовању, услове прописане актом
Националног савета за високо образовање и општим актима Универзитета уметности у Београду и Факултета примењених уметности у Београду.
Учесници конкурса подносе: а) у три примерка - пријаву на конкурс,
радну биографију на прописаном обрасцу 2 као и у електронској
форми на једном CD-у (комплетан образац 2), потписани списак
приложене документације и поднетих радова; б) у једном примерку - оверену фотокопију или оверен препис дипломе и уверење
надлежног органа да правоснажном пресудом нису осуђени за кривично дело против полне слободе, фалсификовања јавне исправе
коју издаје високошколска установа или примања мита у обављању
послова у високошколској установи (члан 62 став 4 Закона о високом образовању); в) радове из области уметности, односно науке
за коју конкуришу, у складу са „репрезентативним референцама“.
Образац 2 и извод из општег акта „репрезентативне референце“
могу се преузети у Правној служби или са сајта Факултета (www.
fpu.bg.ac.rs).
Кандидат је дужан да на расписани конкурс поднесе радове на
основу којих се може сагледати да ли и како влада материјом уже
области за коју конкурише. Под радовима се подразумева од 5 до
13.04.2016. | Број 669-670 |
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10 оригиналних радова или фотографија радова који се не могу
поднети у оригиналу, документација, пројекти и фотографије радова реализованих на одређеном месту или за одређене потребе.
Поднети радови морају бити обележени именом кандидата/аутора. Под оригиналним радовима подразумевају се и пројекти у свим
областима који нису реализовани.
Рок за пријављивање на конкурс је 15 дана од дана објављивања
конкурса. Документација и радови подносе се Правној служби
Факултета примењених уметности у Београду, Краља Петра 4, од
10 до 13 часова. Непотпуне и неблаговремене пријаве се неће разматрати. За додатне информације тел. 011/3281-251.

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

Редовни професор за ужу научну област
Mикробиологија са имунологијом и
имунохемијом
УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме, научни назив доктора наука, завршен фармацеутски факултет, медицински факултет или
биолошки факултет. Поред наведених услова, кандидати треба да
испуњавају и друге услове предвиђене одредбама Закона о високом образовању и Статутом Фармацеутског факултета.

Ванредни професор за ужу научну област
Биологија са хуманом генетиком
на одређено време од 5 година

Доцент за ужу научну област Ботаника

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

Оглас објављен 24.02.2016. у публикацији “Послови” мења
се у делу који се односи на услове конкурса, и то за радна места: наставник практичне наставе, област Медицина,
ужа научна област Здравствена нега, на одређено време, тако што треба да стоји: дефектолошки факултет или
филозофски (педагогија) или факултет здравствених наука са претходно завршеном високом здравственом школом
струковних студија, студијски програм струковна медицинска сестра или специјалиста струковна медицинска сестра
са претходно завршеном високом здравственом школом
струковних студија, студијски програм струковна медицинска сестра са искуством у струци од 3 године; наставник
практичне наставе, област Медицина, ужа научна област
Здравствена нега, са 50% радног времена, на одређено
време, тако што треба да стоји: дефектолошки факултет
или филозофски (педагогија) или факултет здравствених наука са претходно завршеном високом здравственом
школом струковних студија, студијски програм струковна
медицинска сестра или специјалиста струковна медицинска сестра са претходно завршеном високом здравственом
школом струковних студија, студијски програм струковна
медицинска сестра са искуством у струци од 3 године. У
даљем тексту конкурс остаје непромењен.

ОШ “ЈЕФИМИЈА”

11500 Обреновац, Краља Милутина 3
тел. 011/8754-450

Наставник разредне наставе

на одређено време од 5 година

на одређено време ради замене одсутне запослене

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

УСЛОВИ: одговарајуће образовање у складу са чланом 8 став 2 и
4 Закона о основама система образовања и васпитања (“Службени
гласник РС“, бр. 72/09, 52/11, 55/13, 35/15 - аутентично тумачење
и 68/15) - на студијама другог степена (мастер академске студије,
специјалистичке академске студије или специјалистичке струковне
студије), по пропису који уређује високо образовање почев од 10.
септембра 2005. године; на основним студијама у трајању од најмање 4 године, по пропису који је уређивао високо образовање
до 10 септембра 2005. године; лице мора да има образовање из
психолошких, педагошких и методичких дисциплина стечено на
високошколској установи у току студија или након дипломирања од
најмање 30 бодова и 6 бодова праксе у установи, у складу са Европским системом преноса бодова. Наставник 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 и врсту стручне спреме према Правилнику о степену и врсти образовања наставника и
стручних сарадника у основној школи (“Службени гласнк РС - Просветни гласник”, број 11/12, 15/13 и 2/16) и Правилнику о степену и

ОСТАЛО: Пријаве са доказима о испуњавању услова конкурса
(у складу са Правилником о начину и поступку стицања звања и
заснивања радног односа наставника Универзитета у Београду,
Статутом Фармацеутског факултета и Правилником о ближим условима избора у звање наставника на Фармацеутском факултету),
подносе се архиви Факултета, Војводе Степе 450, у року од 15 дана
од дана објављивања конкурса.

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
ФАКУЛТЕТ ПОЛИТИЧКИХ НАУКА
11000 Београд, Јове Илића 165
тел. 011/3092-999

Доцент за ужу научну област Социјална
политика
на одређено време од 5 година

УСЛОВИ: Кандидати треба да имају VIII степен стручне спреме, као
и да испуњавају услове предвиђене Законом о високом образовању
(“Сл. 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
Статутом Универзитета у Београду и Факултета политичких наука
за избор у звање доцента, односно ванредног професора и Критеријумима за стицање звања наставника на Универзитету у Београду
(„Гласник Универзитета у Београду”, бр. 183 - пречишћен текст).
Уз пријаву доставити: биографију, оверен препис дипломе, извод
из матичне књиге рођених, уверење о држављанству, списак научних и стручних радова, објављене радове и друге доказе у складу са напред наведеним актима. Пријаве на конкурс са доказима
о испуњености услова доставити на адресу Факултета политичких
наука, Београд, Јове Илића 165, у року од 15 дана од дана објављивања конкурса. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узети
у разматрање.
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врсти образовања наставника који изводе образовно-васпитни
рад из изборних предмета у основној школи (“Службени гласник
РС - Просветни гласник” број 11/12 и 15/13); држављанство Републике Србије; да лице није осуђивано правоснажном пресудом за
кривична дела утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања и васпитања - уверење прибавља школа
службеним путем; да лице има психичку, физичку и здравствену
способност за рад са децом и ученицима - уверење изабрани кандидат доставља пре закључења уговора о раду; да лице зна језик
на ком се остварује образовно-васпитни рад. У поступку одлучивања о избору наставника директор врши ужи избор кандидата
које упућује на претходну психолошку процену способности за
рад са децом и ученицима, коју врши надлежна служба за послове
запошљавања применом стандардизованих поступака. Уз пријаву
кандидати достављају: оверену фотокопију дипломе и другог одговарајућег документа о стеченом одговарајућем образовању (доказ
о испуњености услова из члана 8 став 4 закона о основама система
образовања и васпитања), уверење о држављанству РС (оригинал
или оверена фотокопија), извод из матичне књиге рођених (оригинал или оверена фотокопија), краћу радну биографију (факултативно). Правноваљаним доказом о испуњавању услова конкурса
сматара се подношење оригинала или оверене фотокопије исправе, уверења или другог документа, на старије од 6 месеци. Пријаве
доставити на горенаведену адресу. Рок за подношење пријава је 8
дана од дана објављивања огласа.

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
МАШИНСКИ ФАКУЛТЕТ

11120 Београд, Краљице Марије 16

Наставник за ужу научну област Опште
машинске конструкције

у звању ванредног професора на одређено време
или у звању редовног професора на неодређено
време
УСЛОВИ: завршен машински факултет, VIII степен стручне спреме,
доктор наука и други услови утврђени чланом 65 Закона о високом
образовању и чланом 118 Статута Машинског факултета.

Сарадник у звању асистента за ужу научну
област Математика

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
ФИЗИЧКИ ФАКУЛТЕТ

11000 Београд, Студентски трг 12-16
тел. 011/7158-151, 7158-177

Доцент за ужу научну област Настава физике
на одређено време од пет година

УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме, научни степен доктора наука из уже научне области за коју се бира; научни, односно струни
радови, у складу са Законом о високом образовању (“Сл. гласник
РС”, бр. 76/2005, 100/07 - аутентично тумачење, 97/08, 44/10, 93/12,
89/13 и 99/14, 46-15 - аутентично тумачење и 68/15), Статутом и
правилницима Физичког факултета и Универзитета у Београду;
неосуђиваност за кривична дела из члана 62 став 4 Закона о високом образовању (“Сл. гласник РС”, бр. 76/2005, 100/07 - аутентично
тумачење, 97/08, 44/10, 93/12, 89/13 и 99/14, 45-15 - аутентично
тумачење и 68/15). Пријава треба да садржи: биографију, оверен препис дипломе, опис досадашње наставне активности, опис
досадашње научне активности, преглед научних резултата, списак
наставних и научних публикација, списак цитата, најважније публикације. Пријаву је потребно доставити у штампаној и едитабилној електронској форми (tex или doc. формат), у складу са темплејтом који се налази на сајту Физичког факултета: www.ff.bg.ac.rs.
Пријаву са доказима о испуњености услова конкурса доставити
Деканату Физичког факултета, на наведену адресу (3. спрат, соба
652), у року од 15 дана од дана објављивања конкурса.
Чачак

ФАКУЛТЕТ ТЕХНИЧКИХ НАУКА У ЧАЧКУ
УНИВЕРЗИТЕТ У КРАГУЈЕВЦУ
32000 Чачак, Светог Саве 65

Сарадник у звању асистента за ужу научну
област Информационе технологије и системи
на одређено време од три године

УСЛОВИ: магистар наука у одговарајућој области, коме је прихваћена тема докторске дисертације или студент докторских студија у
одговарајућој научној области.

на одређено време од 3 године

Сарадник у звању асистента за ужу научну
област Менаџмент и бизнис

УСЛОВИ: завршен матеметички факултет, VII/1 степен стручне
спреме и други услови утврђени чланом 72 Закона о високом образовању и чланом 120 Статута Машинског факултета.

УСЛОВИ: мастер инжењер менаџмента, студент докторских студија
у одговарајућој области

Сарадник у звању асистента за ужу научну
област Производно машинство

Сарадник у звању асистента за ужу научну
област Рачунарска техника

Сарадник у звању асистента за ужу научну
област Мотори

УСЛОВИ: дипломирани инжењер електротехнике, студент докторских студија у одговарајућој области.

на одређено време од 3 године

на одређено време од 3 године
2 извршиоца

УСЛОВИ: завршен машински факултет, VII/1 степен стручне спреме
и други услови утврђени чланом 72 Закона о високом образовању и
чланом 120 Статута Машинског факултета.

на одређено време од три године

на одређено време од три године

ОСТАЛО: Поред наведених услова, кандидати треба да испуњавају
услове прописане Законом о високом образовању, Статутом Универзитета у Крагујевцу и Статутом Факултета. Уз пријаву приложити: биографију, доказ о одговарајућој стручној спреми, списак
радова, као и саме радове и доказ надлежног органа о неосуђиваности у смислу члана 62 став 4 Закона о високом образовању и чл.

ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс доставити: биографију, оверене копије диплома, списак радова и сепарате објављених радова. Пријаве доставити на адресу: Машински факултет, Краљице
Марије 16, 11120 Београд 35, соба 121. Рок за подношење пријава
је 15 дана од дана објављивања конкурса.
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124е став 1 Статута Универзитета у Крагујевцу. Пријаву са доказима о испуњавању услова конкурса доставити на адресу: Факултет
техничких наука у Чачку, Светог Саве 65, у року од 15 дана од дана
објављивања конкурса. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће
се узети у разматрање.

КИКИНДА
ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА
“СРЕЋНО ДЕТЕ”

23330 Нови Кнежевац, Краља Петра I Карађорђевића 4

Секретар

на одређено време ради замене привремено
одсутног запосленог преко 60 дана
УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме; дипломирани правник - мастер или дипломирани правник који је стекао високо образовање
у трајању од најмање четири године; да кандидат 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 Републике Србије. Уз пријаву на оглас кандидат
треба да достави: доказ о стручној спреми - оверена фотокопија
дипломе или уверења, уверење о држављанству (у опригиналу или
оверена фотокпија), биографију. Доказ о психофизичкој и здравственој способности за рад подноси се пре закључења уговора о
раду, а доказ о неосуђиваности прибавља установа. Непотпуне и
неблаговремене пријаве неће се разматрати. Пријаве са потребном
документацијом доставити на горенаведену адресу, са назнаком “За
конкурс”, путем поште или лично у просторијама установе.

КОСОВСК А МИТРОВИЦ А
УНИВЕРЗИТЕТ У ПРИШТИНИ
ФИЛОЗОФСКИ ФАКУЛТЕТ

38220 Косовска Митровица, Филипа Вишњића бб
тел. 028/425-473, 028/425-475

СТУДИЈСКИ ПРОГРАМ ЗА СОЦИОЛОГИЈУ

Наставник у звање доцента за научну област
Социолошке науке, ужа научна област
Социологија
на одређено време од од пет година
СТУДИЈСКИ ПРОГРАМ ЗА ПЕДАГОГИЈУ

Наставник у звање доцента за научну
област Педагошке науке, ужа научна област
Педагогија, теорија наставе и методика
васпитно-образовног рада
на одређено време од пет година

СТУДИЈСКИ ПРОГРАМ ЗА ПСИХОЛОГИЈУ

Сарадник у настави за научну област
Психолошке науке, ужа научна област Општа
психологија и мерење у психологији
на одређено време од једне године

СТУДИЈСКИ ПРОГРАМ ЗА РУСКИ ЈЕЗИК И КЊИЖЕВНОСТ

Наставник у звање ванредног професора за
научну област Филолошке науке, ужа научна
област Лингвистичка русистика
на одређено време од пет година

Асистент за научну област Филолошке науке,
ужа научна област Руска књижевност
на одређено време од три године

УСЛОВИ: Поред општих услова предвиђених Законом о раду, кандидати за наставнике треба да испуњавају и посебне услове предвиђене чл. 64 и 65 Закона о високом образовању Републике Србије
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(„Сл. гласник РС“, број 76/2005, 100/2007 - аутентично тумачење,
97/2008, 44/2010, 93/2012, 89/2013, 99/2014, 45/15 - аутентично
тумачење и 68/15), Статутом Филозофског факултета и Правилником о ближим условима за избор у звање наставника Универзитета у Приштини са привременим седиштем у Косовској Митровици. Пријаве кандидата са прилозима (биографија, списак научних
радова, радови, дипломе о одговарајућој стручној спреми, извод
из матичне књиге рођених, уверење да кандидат није правноснажном пресудом осуђиван за кривично дело против полне слободе,
фалсификовања јавне исправе коју издаје високошколска установа
или примањa мита у обављању послова у високошколској установи,
уверење о држављанству Републике Србије), подносе се на горенаведену адресу, са назнаком „За конкурс“. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће бити разматране. Рок за подношење пријава је
8 дана од дана објављивања огласа. Обавештења се могу добити и
на бројеве телефона: 028/425-473 и 425-475.

К РА Г У Ј Е В А Ц
ИСПРАВКА ОГЛАСА
ФИЛОЛОШКО-УМЕТНИЧКИ ФАКУЛТЕТ
34000 Крагујевац, Јована Цвијића бб
тел. 034/500-125, 500-126

Оглас објављен 30.03.2016. године у публикацији „Послови“ исправља се у погледу процента радног времена за
радно место: наставник у звању доцента или ванредног
професора за ужу уметничку област Уметност говора, на
одређено време од пет година, и треба исправно да гласи: наставник у звању доцента или ванредног професора
за ужу уметничку област Уметност говора, са 75% радног
времена, на одређено време од пет година. У осталом делу
текст огласа је непромењен.

ЛЕСКОВАЦ
ПОНИШТЕЊЕ ДЕЛА ОГЛАСА
ОСНОВНА ШКОЛА
„РАДОВАН КОВАЧЕВИЋ МАКСИМ“
16230 Лебане, Цара Душана 78
тел. 016/846-255, 846-256

Оглас објављен 20.01.2016. године у публикацији „Послови“ поништава се за радно место: наставник разредне наставе, за рад у издвојеном одељењу, на одређено
време до краја школске 2015/2016. године, односно до
31.08.2016. године, а најдуже до повратка радника са
неплаћеног одсуства. У осталом делу оглас је непромењен.

ЛОЗНИЦ А
УСТАНОВА ЗА ПРЕДШКОЛСКО
ВАСПИТАЊЕ И ОБРАЗОВАЊЕ
ДЕЦЕ “ЦРВЕНКАПА”
15318 Мали Зворник, Дринска 7

Директор

на период од 4 године
УСЛОВИ: за директора предшколске установе може да буде изабрано лице које испуњава следеће услове: да је стекло високо образовање за васпитача или стручног сарадника на студијама другог степена (мастер академске студије, специјалистичке академске студије
или специјалистичке струковне студије), по пропису који уређује
високо образовање почев од 10. септембра 2005. године, односно
на основним студијама у трајању од најмање четири године, по пропису који је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005.
године, да има најмање пет година рада у установи након стеченог
одговарајућег образовања, да има психичку физичку и здравствену
способности за рад са децом, да није осуђивано правоснажном пресудом за кривична дела утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о
основама система образовања и васпитања; да има држављанство
РС; да зна језик на коме се остварује образовно-васпитни рад; да
има дозволу за рад, обуку и положен испит за директора; за директора предшколске установе може да буде изабрано и лице које је
стекло високо образовање за васпитача на студијама првог степена (основне академске, односно струковне студије), на студијама у
Национална служба за запошљавање • www.nsz.gov.rs

Наука и образовање

трајању од три године или са вишим образовањем и најмање десет
година рада у предшколској установи на пословима васпитања и
образовања након стеченог одговарајућег образовања.
ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс кандидати треба да приложе: оверену фотокопију/препис дипломе о стеченој стручној спреми; оверену фотокопију/препис лиценце, односно уверење о положеном
стручном испиту; доказ о знању језика на којем се изводи образовно-васпитни рад (осим кандидата који су одговарајуће образовање
стекли на том језику); извод из матичне књиге рођених (оригинал
или оверена фотокопија); уверење о држављанству (оригинал или
оверена фотокопија, не старије од шест месеци); потврду о радном
стажу у области образовања и васпитања (на којим пословима и
са којом стручном спремом је остварен радни стаж); лекарско уверење о психичкој, физичкој и здравственој способности за рад са
децом (не старије од шест месеци); уверење да се против кандидата не води истрага (код надлежног основног суда, не старије од
шест месеци); преглед кретања у служби са биографским подацима; доказ о стручним и организационим способностима (необавезно). Уверење да кандидат није осуђиван правоснажном пресудом
за кривична дела утврђена у члану 120 став 1 тачка 3 Закона о
основама система образовања и васпитања прибавља установа
по службеној дужности. Како подзаконски акт из чл. 59 Закона о
основама система образовања и васпитања није донет, документација кандидата без доказа о обуци и положеном испиту за директора неће се сматрати непотпуном. Пријаве са доказима о испуњености услова слати на адресу установе, у року од 15 дана од дана
објављивања конкурса, са назнаком “По конкурсу за директора”.
Непотпуне и неблаговремене пријаве неће бити разматране.

НИШ
ВИСОКА ШКОЛА ЗА
ВАСПИТАЧЕ СТРУКОВНИХ СТУДИЈА
18220 Алексинац, Пиварска бб

Наставник за ужу област Социолошке науке
УСЛОВИ: завршен филозофски факултет и одбрањена докторска
дисертација; радно искуство: 5 година. Кандидат уз пријаву треба
да достави: оверену фотокопију дипломе основних студија; оверену фотокопију дипломе о стеченом академском називу доктора наука; извод из матичне књиге држављана (не старији од 6 месеци);
уверење да није кажњаван за кривична дела која га чине неподобним за обављање послова у просвети (не старије од 6 месеци); преглед кретања у служби са биографским подацима; списак научних
и стручних радова, као и саме радове; објављене научне и стручне
радове који се враћају након спроведеног поступка избора у звање
професора струковних студија; уверење о дужини радног стажа.
Рок за пријаву на конкурс: 15 дана. Непотпуне и неблаговремене
пријаве неће се узимати у разматрање.

Наставник за ужу област Музика и извођачке
уметности
на одређено време од 5 година

УСЛОВИ: завршен факултет музичке уметности; завршене постдипломске студије и одбрањена магистарска теза или специјалистички рад; радно искуство: 3 године. Кандидат уз пријаву треба да
достави: оверену фотокопију дипломе основних студија; оверену
фотокопију дипломе последипломских студија; извод из матичне
књиге држављана; уверење да није кажњаван за кривична дела
која га чине неподобним за обављање послова у просвети; преглед кретања у служби са биографским подацима; списак научних
и стручних радова, као и саме радове; објављене научне и стручне
радове који се враћају након спроведеног поступка избора у звање
наставника високе школе; уверење о дужини радног стажа. Рок за
пријаву на конкурс: 15 дана. Непотпуне и неблаговремене пријаве
неће се узимати у разматрање.

и српски језик); одбрањена магистарска теза или специјалистички рад из области драмских уметности; радно искуство: 3 године.
Кандидат уз пријаву треба да достави: оверену фотокопију дипломе основних студија; оверену фотокопију дипломе последипломских студија; извод из матичне књиге држављана; уверење да није
кажњаван за кривична дела која га чине неподобним за обављање
послова у просвети; преглед кретања у служби са биографским
подацима; списак научних и стручних радова, као и саме радове;
објављене научне и стручне радове који се враћају након спроведеног поступка избора у звање наставника високе школе; уверење о
дужини радног стажа. Рок за пријаву на конкурс: 15 дана. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узимати у разматрање.

НОВИ ПА ЗАР
ОШ “ДЕСАНКА МАКСИМОВИЋ”
36300 Нови Пазар, Цетињска 10
тел. 020/316-361

Наставник босанског језика

на одређено време, ради замене одсутног запосленог
преко 60 дана
УСЛОВИ: Кандидати поред општих услова предвиђених Законом о
раду треба да испуњавају следеће услове: да имају одговарајућу
високу школску спрему према Правилнику о степену и врсти образовања наставника и стручних сарадника у основној школи, да
имају држављанство Републике Србије, да имају психичку, физичку
и здравствену способност за рад са децом и ученицима, да знају
језик на коме се остварује образовно-васпитни рад. Уверење да
кандидати нису осуђивани правоснажном пресудом за кривична
дела из члана 120 став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања и васпитања прибавља школа. Рок за пријављивање је 8 дана
од дана објављивања огласа. Неблаговремене и непотпуне пријаве
неће се разматрати. Уз пријаву кандидати треба да доставе: оверен
препис дипломе о стручној спреми, уверење о држављанству РС,
извод из матичне књиге рођених. Информације о конкурсу могу се
добити у школи лично или на број телефона: 020/316-361.

ГИМНАЗИЈА ТУТИН
36320 Тутин, 7. јула 18
тел. 020/811-148

Професор босанског језика

са 66,66% радног времена, на одређено време до
повратка запослене са породиљског боловања и
одсуства са рада ради неге детета

Професор рачунарства и информатике

на одређено време до повратка запослене са
породиљског боловања
УСЛОВИ: Пријављени кандидати треба да испуњавају услове у
погледу врсте и степена стручне спреме предвиђене Правилником
о врсти стручне спреме наставника, стручних сарадника и помоћних наставника у гимназији. Конкурс остаје отворен 15 дана од
дана објевљивања. Уз пријаву на конкурс доставити: оверен препис дипломе, лекарско уверење, уверење о држављанству, извод
из матичне књиге рођених, уверење да кандидат није осуђиван
за кривична дела предвиђена Кривичним законом, односно да не
постоји забрана обављања послова. Пријаве са потпуном документацијом слати на адресу школе. Непотпуне и неблаговремене пријаве се неће разматрати.

Наставник за ужу област Драмске и
аудиовизуелне уметности

са 50% радног времена, на одређено време од 5
година
УСЛОВИ: завршен факултет драмских уметности (катедра за позоришну режију, катедра за глуму или катедра за драматургију) или
филолошки факултет (група за српски језик и књижевност, српски
језик и књижевност са лингвистиком, југословенска књижевност
Бесплатна публикација о запошљавању
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НОВИ СА Д
ФАКУЛТЕТ ТЕХНИЧКИХ НАУКА

21000 Нови Сад, Трг Доситеја Обрадовића 6
тел. 021/4852-068

Наставник у звању доцента за ужу област
Рачунарска техника и рачунарске комуникације
са 20% радног времена, на одређено време од 5
година

УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме, струке техничких наука област математика, информационе науке и технологија, информатика, услови прописани чланом 64 Закона о високом образовању
и општим актима Универзитета у Новом Саду, односно Факултета
техничких наука.

Наставник у звању доцента за ужу област
Пројектовање и испитивање машина и
конструкција, транспортна техника и логистика
на одређено време од 5 година

УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме, машинске струке, услови прописани чланом 64 Закона о високом образовању и општим актима
Универзитета у Новом Саду, односно Факултета техничких наука.

Наставник у звању доцента за ужу област
Рачунарска техника и рачунарске комуникације
са 30% радног времена, на одређено време од 5
година

УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме, струке електротехника и
рачунарство, услови прописани чланом 64 Закона о високом образовању и општим актима Универзитета у Новом Саду, односно
Факултета техничких наука.

Сарадник у звању сарадника у настави за ужу
област Теорије и интерпретације геометријског
простора у архитектури и урбанизму
на одређено време од 1 године

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, архитектонске струке, услови прописани чланом 71 Закона о високом образовању и општим
актима Универзитета у Новом Саду, односно Факултета техничких
наука.

Сарадник у звању сарадника у настави за ужу
област Материјали и технологије спајања
на одређено време од 1 године

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, машинске струке, услови прописани чланом 71 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 од дана објављивања.
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ОШ “ЈОВАН ГРЧИЋ МИЛЕНКО”

21300 Беочин, Милоша Црњанског бб
тел. 021/871-341

Наставник биологије

на одређено време ради замене запосленог који
обавља функцију директора школе

Наставник енглеског језика

са 61% радног времена, на одређено време
ради замене запосленог на функцији помоћника
директора школе, а најдуже до 31.08.2016. године
УСЛОВИ: Кандидати треба да испуњавају следеће опште услове:
да су стекли одговарајуће високо образовање прописано чланом
8 Закона о основама система образовања и васпитања (“Службени
гласник Републике Србије”, бр. 72/09, 52/11, 55/13, 35/15 - аутентично тумачење и 68/15); да имају психичку, физичку и здравствену способност за рад са ученицима; да нису осуђивани правоснажном пресудом за кривична дела утврђена у чл. 120 став 1 тачка
3 Закона о основама система образовања и васпитања; да имају
држављанство Републике Србије; да знају језик на коме се остварује васпитно-образовни рад (у школи се васпитно-образовни рад
остварује на српском језику, доказ доставља кандидат само ако
одговарајуће образовање није стечено на српском језику). Кандидати поред општих услова треба да испуне и посебне услове прописане Правилником о степену и врсти стручне спреме наставника и
стручних сарадника у основној школи (“Службени гласник Републике Србије - Просветни гласник”, бр. 11/12 и 15/13).
ОСТАЛО: Уз пријаву на оглас кандидати треба да приложе: оверену фотокопију дипломе о стеченој стручној спреми; 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 и то потврду - уверење одговарајуће високошколске
установе о броју бодова, односно положеним испитима или оверену
фотокопију уверења о положеном стручном испиту; оверену фотокопију уверења о држављанству Републике Србије, не старије од
6 месеци; оверену фотокопију извода из матичне књиге рођених;
уверење о некажњању прибавља школа по службеној дужности;
лекарско уверење - да има психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и ученицима, подноси само изабрани кандидат. По истеку конкурсног рока директор врши ужи избор кандидата које упућује на претходну психолошку процену способности
за рад са децом и ученицима, у року од осам дана од дана истека
рока за подношење пријава. Психолошку процену способности за
рад са децом и ученицима врши надлежна служба за послове запошљавања, применом стандардизованих поступака. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узети у разматрање. Ближе информације о конкурсу могу се добити на број телефона: 021/871-341.
Пријаве слати на наведену адресу.

УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ
ФИЛОЗОФСКИ ФАКУЛТЕТ
Нови Сад, Др Зорана Ђинђића 2

Расписује конкурс за стицање звања и заснивање
радног односа
Одсек за историју

Асистент са докторатом за ужу научну област
Класичне науке - Класични језици
Одсек за медијске студије

Асистент за ужу научну област Информатика у
друштвеним и хуманистичким профилима
Одсек за славистику

Лектор за ужу научну област Русистика
Виши лектор за ужу научну област Русистика
Национална служба за запошљавање • www.nsz.gov.rs
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Виши наставник вештина за ужу научну област
Русистика
Одсек за филозофију

Наставник (сва звања) за ужу научну област
Филозофске науке
Сарадник у настави за ужу научну област
Филозофске науке
Сарадник у настави за ужу научну област
Филозофске науке
Одсек за хунгарологију

Асистент за ужу научну област Општа и
мађарска лингвистика

(осим доказа о испуњености услова за избор у звање
асистента, кандидат мора да достави и потврду о
знању српског језика на нивоу Б2)

Наставник (сва звања) за ужу научну
област Историја мађарске књижевности са
компаратистиком и теоријом књижевности
Наставник (сва звања) за ужу научну
област Историја мађарске књижевности са
компаратистиком и теоријом књижевности
УСЛОВИ: Потребна документација за пријављивање на конкурс:
1. наставник (сва звања) - универзитетски професор: оверена фотокопија дипломе доктора наука; биографија састављeна на основу
упитника који се може преузети са веб-сајта Факултета (www.ff.uns.
ac.rs/fakultet/formulari_za_pisanje_referata - образац пријаве на конкурс за избор у звање универзитетског наставника), у папирном
облику и на CD-у; подаци о досадашњем раду; списак стручних и
научних радова, као и сами радови;
2. асистент, виши наставник вештина и виши лектор: оверена
фотокопија дипломе о завршеним основним и мастер студијама
или магистарским студијама; потврда да су уписани на докторске
студије или потврда да је тема докторске дисертације одобрена
(за кандидате који завршвају докторат по раније важећим прописима и који конкуришу на радно место за асистента); биографија
састављена на основу упитника који се може преузети са веб-сајт
Факултета (www.ff.uns.ac.rs/fakultet/formulari_za_pisanje_referata,
извештај за избор у звање сарадника), у папирном облику и на
CD-у (за радно место асистента); биографија састављена на основу упитника који се може преузети са веб-сајта Факултета (www.
ff.uns.ac.rs/fakultet/formulari_za_pisanje_referata - извештај за избор
у звање универзитетског професора), у папирном облику и на CD-у
(за радно место виши наставник вештина: податке о досадашњем
раду, списак стручних и научних радова, као и саме радове);
3. сарадник у настави: оверена фотокопија дипломе о завршеним
основним студијама; потврда да су уписани на одговарајуће мастер академске студије (само за сарадника у настави); биографија
састављена на основу упитника који се може преузети са веб-сајта Факултета (www.ff.uns.ac.rs/fakultet/formulari_za_pisanje_referata,
извештај за избор у звање сарадника; подаци о досадашњем раду;
списак стручних и научних радова, као и сами радови).
ОСТАЛО: Ближи услови за избор у звање одређени су Статутом
Филозофског факултета, Правилником о ближим условима за избор
у звања наставника Универзитета у Новом Саду и Статутом Универзитета у Новом Саду. Рок за подношење пријава је 15 дана од дана
објављивања у публикацији „Послови“. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узимати у разматрање. Пријаве са доказима о
испуњавању услова доставити на адресу Факултета.

Национална служба
за запошљавање

Бесплатна публикација о запошљавању

ПАНЧЕВО
ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА
„ДЕЧЈА РАДОСТ”
Панчево, Жарка Зрењанина 25
тел. 013/345-955
e-mail: dradost@mts.rs
www.decjaradost.rs

Директор

на период од четири године
УСЛОВИ: одговарајуће образовање и радно искуство; васпитач
или стручни сарадник са високим образовањем стеченим на студијама другог степена (мастер академске студије, специјалистичке академске студије или специјалистичке струковне студије), у
складу са Законом о високом образовању („Службени гласник РС”,
број 76/2005, 100/2007 - аутентично тумачење, 97/2008, 44/2010,
53/2011 - одлука Уставног суда, 93/2012, 89/2013, 99/2014, 45/2015
- аутентично тумачење и 68/2015), почев од 10. септембра 2005.
године и дозволом за рад, обуком и положеним испитом за директора установе и најмање пет година рада у установи након стеченог одговарајућег образовања; васпитач или стручни сарадник са
високим образовањем стеченим на основним студијама у трајању
од најмање четири године, по пропису који је уређивао високо
образовање до 10. септембра 2005. године и дозволом за рад, обуком и положеним испитом за директора установе и најмање пет
година рада у установи након стеченог одговарајућег образовања;
васпитач са стеченим високим образовањем на студијама првог
степена (основне академске, односно струковне студије), студијама у трајању од три године или вишим образовањем и дозволом
за рад, обуком и положеним испитом за директора установе и најмање десет година рада у предшколској установи на пословима
васпитања и образовања након стеченог одговарајућег образовања; психичка, физичка и здравствена способност за рад са децом
и ученицима; да кандидат није осуђиван правоснажном пресудом
за кривична дела утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања и васпитања; држављанство Републике
Србије. Испуњеност услова доказује се следећом документацијом:
1. дипломом, 2. лиценцом за васпитача или стручног сарадника, 3.
лиценцом за директора установе, 4. доказом о радном искуству, 5.
доказом о психичкој, физичкој и здравственој способности за рад
са децом и ученицима, 6. доказом о неосуђиваности, 7. доказом о
држављанству Републике Србије. Напомене: докази из тачака 1,
2, 3, 4 и 7 достављају се уз пријаву на конкурс. Уколико кандидат који буде изабран не поседује лиценцу за директора установе,
биће обавезан да положи испит за директора у року од годину дана
од дана супања на дужност; доказ из тачке 5. кандидат доставља
пре закључења уговора о раду. Доказ из тачке 6 прибавља установа. Уколико се докази достављају у копији или препису, морају
бити оверени. Кандидати су дужни да се у току поступка одазову на
позив ради разговора, представљања и других разлога битних за
спровођење поступка. Пријава на конкурс, са краћом биографијом
(животном и радном) и назнаком „Конкурс за директора” и доказима о испуњености услова, доставља се на адресу установе поштом
или се непосредно предаје на писарници установе, од 08,00 до
15,00 часова. Рок за подношење пријава је 8 дана од дана објављивања у публикацији „Послови”. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се разматрати. Све информације могу се добити у установи
и на број телефона: 013/345-955.

Подршка
запошљавању
особа са
инвалидитетом
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ОШ “МИША СТОЈКОВИЋ”

26223 Гај, Мише Стојковића 204
тел/факс: 013/755-015

Наставник немачког језика

обавезни изборни предмет, за 89% радног времена,
на одређено време до добијања сагласности
надлежног органа на неодређено време, за
попуњавање слободних, односно упражњених
радних места, а најдуже до 15.08.2016. године

Наставник физике

за 60% радног времена, на одређено време до
добијања сагласности надлежног органа на
неодређено време, за попуњавање слободних,
односно упражњених радних места, а најдуже до
15.08.2016. године

Наставник ликовне културе

за 50% радног времена, на одређено време до
добијања сагласности надлежног органа на
неодређено време, за попуњавање слободних,
односно упражњених радних места, а најдуже до
15.08.2016. године
УСЛОВИ: Поред општих услова за пријем у радни однос утврђених
у члану 24 став 1 Закона о раду („Службени гласник РС”, бр. 24/05,
61/05, 54/09, 32/13 и 75/14), кандидат треба да испуњава и посебне услове утврђене у чл. 8, 120 и 121 Закона о основама система
образовања и васпитања („Службени гласник РС”, бр. 72/09, 52/11,
55/13, 35/15 - аутентично тумачење и 68/15), и то: 1) да има одговарајуће високо образовање у складу са чланом 8 Закона о основама
система образовања и васпитања и Правилником о степену и врсти
образовања наставника и стручних сарадника у основној школи
(„Службени гласник РС - Просветни гласник”, бр. 11/12 и 15/13),
односно са Правилником о степену и врсти образовања наставника који изводе образовно-васпитни рад из изборних предмета у
основној школи (“Службени гласник РС - Просветни гласник РС”, бр.
11/12 и 15/13) и да има образовање из психолошких, педагошких
и методичких дисциплина стечено на високошколској установи у
току студирања или након дипломирања од најмање 30 бодова и 6
бодова праксе у установи, у складу са Европским системом преноса
бодова; 2) да има психичку, физичку и здравствену способност за
рад са децом и ученицима; 3) да није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дела утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о
основама система образовања и васпитања; 4) да је држављанин
РС и 5) да зна језик на коме се остварује образовно-васпитни рад
(српски језик). Услови под тачкама 1-5 доказују се приликом пријема у радни однос и проверавају се у току рада. Докази о испуњености услова под тачкама 1, 4 и 5 подносе се уз пријаву наконкурс,
а доказ из тачке 2 пре закључења уговора о раду, док доказ под
тачком 3 прибавља школа. Кандидати за радна места наставника
који уђу у ужи избор биће упућени на претходну психолошку процену способности за рад са децом и ученицима, код Националне
службе за запошљавање. Конкурс ће бити отворен 15 дана од дана
објављивања у огласним новинама „Послови”. Уз пријаву кандидат подноси: оверену фотокопију дипломе, доказ о образовању из
психолошких, педагошких и методичких дисциплина стеченом на
високошколској установи у току студија или након дипломирања
од најмање 30 бодова и шест бодова праксе у установи, у складу са
Европским системом преноса бодова (оверена фотокопија доказа
који изда високошколска установа), оверену фотокопију уверења о
држављанству РС (које није старије од 6 месеци), доказ да је стекао средње, више или високо образовање на српском језику или је
положио испит из српског језика по програму одговарајуће високошколске установе (диплома, односно сведочанство издато на
српском језику која је приложена као доказ по тачком 1 сматра се
доказом о знању српског језика) и оверена фотокопија извода из
матичне књиге рођених са холограмом - за сва радна места. 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 психолошких, педагошких и методичких дисциплина стечено на високошколској установи у току студирања или након дипломирања од најмање 30 бодова и 6 бодова
праксе у установи, у складу са Европским системом преноса бодова. Рад у школи одвија се у две смене, које се мењају сваке друге
недеље. Пријаве са потребном документацијом слати на горенаведену адресу. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узимати
у разматрање.
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ОШ “ЈОВАН ЈОВАНОВИЋ ЗМАЈ”

26220 Ковин, Трг Жарка Зрењанина 7
тел/факс: 013/741-300

Наставник немачког језика

као обавезног изборног предмета у другом циклусу
основног образовања и васпитања, за 89%
радног времена, на одређено време до добијања
сагласности надлежног органа за попуњавање
слободних, односно упражњених радних места, а
најдуже до 31.08.2016. године
УСЛОВИ: Поред општих услова за пријем у радни однос утврђених у члану 24 став 1 Закона о раду („Службени гласник РС” бр.
24/05, 61/05, 54/09, 32/13 и 75/14), кандидат треба да испуњава и
посебне услове утврђене у чл. 8, 120 и 121 Закона о основама система образовања и васпитања („Службени гласник РС” бр. 72/09,
52/11, 55/13, 35/15 - аутентично тумачење и 68/15), и то: 1) да има
одговарајуће образовање у складу са чланом 8 Закона о основама
система образовања и васпитања (високо образовање на студијама
другог степена: мастер академске студије, специјалистичке академске студије или специјалистичке струковне студије, по пропису који
уређује високо образовање почев од 10.09.2005. године, односно
на основним студијама у трајању од најмање четири године, по пропису који је уређивао високо образовање до 10.09.2005. године) и
Правилником о степену и врсти образовања наставника који изводе
образовно-васпитни рад из изборних предмета у основној школи
(„Службени гласник РС - Просветни гласник”, бр. 11/12 и 15/13),
професор, односно дипломирани филолог за немачки језик и књижевност, мастер филолог (студијски програм или главни предмет
- профил немачки језик), мастер професор језика и књижевности
(студијски програм или главни предмет - профил немачки језик)
и да има образовање из психолошких, педагошких и методичких
дисциплина стечено на високошколској установи у току студирања
или након дипломирања од најмање 30 бодова и 6 бодова праксе
у установи, у складу са Европским системом преноса бодова; 2) да
има психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и
ученицима; 3) да кандидат није осуђиван правоснажном пресудом
за кривична дела утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања и васпитања; 4) да је држављанин РС и
5) да зна језик на коме се остварује образовно-васпитни рад (српски језик). Услови под тачкама 1-5 доказују се приликом пријема у
радни однос и проверавају се у току рада. Докази о испуњености
услова под тачкама 1, 4 и 5 подносе се уз пријаву на конкурс, а
доказ из тачке 2 пре закључења уговора о раду, док доказ из тачке
3 прибавља школа. Кандидати који уђу у ужи избор биће упућени на претходну психолошку процену способности за рад са децом
и ученицима код Националне службе за запошљавање. Оглас је
отворен 8 дана од дана објављивања у публикацији „Послови”. Уз
пријаву кандидат подноси: оверену фотокопију дипломе, доказ о
образовању из психолошких, педагошких и методичких дисциплина стеченом на високошколској установи у току студија или након
дипломирања од најмање 30 бодова и шест бодова праксе у установи, у складу са Европским системом преноса бодова (оверена фотокопија доказа који изда високошколска установа), оверену фотокопију уверења о држављанству РС (које није старије од 6 месеци),
доказ да је стекао средње, више или високо образовање на српском
језику или је положио испит из српског језика по програму одговарајуће високошколске установе (диплома издата на српском језику
која је приложена као доказ по тачком 1 сматра се доказом о знању
српског језика) и оверена фотокопија извода из матичне књиге
рођених са холограмом. 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 психолошких, педагошких и методичких дисциплина стечено на високошколској установи у току студирања или након дипломирања од
најмање 30 бодова и 6 бодова праксе у установи, у складу са Европским системом преноса бодова, али о томе мора пружити одговарајући доказ. Рад у школи одвија се у две смене, које се мењају
сваке друге недеље. Пријаве са потребном документацијом слати
на горенаведену адресу. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће
се узимати у разматрање.
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ПОЖ АРЕВАЦ
ОСНОВНА ШКОЛА
„ВУК КАРАЏИЋ”

12221 Мајиловац, Вука Караџића бб

Професор разредне наставе

на одређено време до повратка запосленог са
боловања дужег од 60 дана
УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава услове према чл. 8, 120,
121 и 122 Закона о основама система образовања и васпитања
(„Сл. гласник РС”, бр. 72/09, 52/11, 55/13, 35/15 и 68/15 - аут. тумачење), према одредбама Правилника о степену и врсти образовања
наставника и стручних сарадника у основној школи („Сл. гласник РС
- Просветни гласник“, бр 11/2012, 15/2013) и остале опште услове
предвиђене Законом о раду. Кандидат треба да има одговарајуће
образовање, психичку, физичку и здравствену способност за рад са
децом и ученицима, да је држављанин Републике Србије, да није
осуђиван правоснажном пресудом за кривична дела из члана 120
став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања и васпитања
(„Сл. гласник РС”, бр. 72/09, 52/11, 55/13, 35/15 и 68/15 - аут. тумачење), да зна језик на коме се остварује образовно-васпитни рад.
ОСТАЛО: Уз пријаву кандидат треба да поднесе следећа документа:
краћу биогафију, доказ да има одговарајуће образовање - прописану врсту и степен стручне спреме (оверену фотокопију дипломе о
одговарајућем образовању, не старија од 6 месеци), извод из матичне књиге рођених (оригинал или оверена фотокопија, не старија
од 6 месеци), уверење о држављанству Републике Србије (оригинал
или оверена фотокопија, не старија од 6 месеци). Доказ - уверење
о неосуђиваности из члана 120 став 1 тачка 3 прибавља установа,
а лекарско уверење се подноси непосредно пре закључења уговора о раду, у складу са чланом 120 став 4 Закона о основама система образовања и васпитања. Пријаве на конкурс са доказима о
испуњености услова за рад на наведеним пословима поднети школи на горенаведену адресу, у року од 8 дана од дана објављивања
огласа. Конкурсна документација се не враћа. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће бити узете у разматрање. Рок за пријављивање је 8 дана од дана објављивања у публикацији „Послови”.

ОСНОВНА ШКОЛА
“ЖИВОЈИН ЖИКА ПОПОВИЋ”
12254 Раброво, Светог Саве 30
тел. 012/885-120

Наставник разредне наставе

на одређено време ради замене одсутног запосленог
преко 60 дана
УСЛОВИ: Поред општих услова за заснивање радног односа утврђених у члану 24 став 1 Закона о раду („Службени гласник РС”, бр.
24/05, 61/05, 54/09, 32/13 и 75/14), кандидат мора да испуњава и
посебне услове прописане чланом 120 Закона о основама система
образовања и васпитања („Службени гласник РС” бр. 72/09, 52/11,
55/13, 35/15 - аут. тумачење и 68/15): поседовање одговарајућег
образовања из члана 8 став 2 Закона о основама система образовања и васпитања: одговарајуће високо образовање стечено на
студијама другог степена (мастер академске, специјалистичке академске студије или специјалистичке струковне студије), по пропису
који уређује високо образовање почев од 10. септембра 2005. године; на основним студијама у трајању од најмање четири године,
по пропису који је уређивао високо образовање до 10. септембра
2005. године; образовање у складу са чланом 2 став 1 Правилника
о степену и врсти образовања наставника и стручних сарадника у
основној школи („Службени гласник РС” бр. 11/12 и 15/13) - за разредну наставу. Поседовање образовања из психолошких, педагошких и методичких дисциплина стеченог на високошколској установи
у току студија или након дипломирања од најмање 30 бодова и 6
бодова праксе у установи, у складу са Европским системом преноса бодова, а на основу члана 8 став 4 Закона о основама система
образовања и васпитања: наставник, васпитач и стручни сарадник
који је у току студија положио испите из педагогије и психологије
или је положио испит за лиценцу или стручни испит, сматра се да
има образовање из члана 8 став 4 Закона; да има психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и ученицима; да није
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осуђиван правноснажном пресудом за кривична дела наведена у
члану 120 став 1 тачка 3 Закона; држављанство Републике Србије;
да зна језик на коме се остварује образовно-васпитни рад.
ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс са кратком биографијом кандидати треба да доставе оригинале или оверене фотокопије следећих
докумената, којима доказују да испуњавају услове конкурса: диплому или уверење о стеченом одговарајућем образовању, уверење о
држављанству (не старије од 6 месеци), извод из матичне књиге
рођених; потврду високошколске установе 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
Европским системом преноса бодова или уверење или други одговарајући документ о положеном испиту из педагодије и психологије
у току студија или доказ о положеном стручном испиту, односно
испиту за лиценцу и доказ издат од одговарајуће високошколске
установе о знању језика на коме се остварује образовно-васпитни рад (уколико одговарајуће образовање није стечено на српском
језику). Доказ о испуњености услова који се тиче неосуђиваности
за кривична дела прибавља школа, а доказ о психичкој, физичкој
и здравственој способности за рад са ученицима се подноси пре
закључења уговора о раду. Рок за подношење пријава је 8 дана
од дана објављивања огласа. Неблаговремене и непотпуне пријаве
неће бити узете у разматрање као ни копије докумената које нису
оверене од стране надлежног органа. Пријаве слати на адресу школе, са назнаком „За конкурс”. Контакт телефон: 012/885-120.

ОСНОВНА ШКОЛА
“БАТА БУЛИЋ”

12300 Петровац, Јована Јовановића Змаја 1
тел. 012/331-179

Наставник биологије

на одређено време до повратка запосленог, а
најдуже до 21.01.2017. године
УСЛОВИ: VII степен стручне спреме одговарајућег занимања, према
Правилнику о степену и врсти образовања наставника и стручних
сарадника у основној школи („Службени гласник РС”, бр. 11/2012 и
15/2013). Кандидати треба да испуњавају следеће услове: да поседују одговарајуће образовање из члана 8 став 2 и 4 Закона о основама система образовања и васпитања („Службени гласник РС”,
бр. 72/2009, 52/2011, 55/2013 и 68/2015) и Правилника о степену
и врсти образовања наставника и стручних сарадника у основној
школи („Службени гласник РС - Просветни гласник“, бр. 11/2012,
15/2013), да испуњавају остале услове прописане чланом 120 став
1 тач. 1, 2, 3, 4 и 5 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. Потпуна
пријава треба да садржи: краћу биографију (кандидати достављају
уз пријаву), оверену фотокопију дипломе о стеченом одговарајућем
образовању (кандидати достављају уз пријаву), доказ о поседовању
држављанства Републике Србије (уверење о држављанству), извод
из матичне књиге рођених. Кандидат који је стекао образовање по
прописима који уређују високо образовање почев од 10.09.2005.
године дужан је да достави потврду да ли се ради о студијама првог
или другог степена са своје високошколске установе. Кандидати
достављају уз пријаву потврду или уверење високошколске установе да имају образовање из психолошких, педагошких и методичких
дисциплина стечено на високошколској установи у току студирања
или након дипломирања, од најмање 30 бодова и 6 бодова праксе у установи , у складу са Европским системом преноса бодова.
Доказ да кандидат зна језик на коме се остварује образовно-васпитни рад - српски језик, у обавези су да доставе само кандидати
који образовање нису стекли на српском језику, а доказује се потврдом одговарајуће високошколске установе да је кандидат положио
испит из српског језика. Доказ о поседовању психичке, физичке и
здравствене способности за рад са децом и ученицима (лекарско
уверење), подноси само изабрани кандидат, пре закључења уговора о раду. Уверење да кандидат није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дела утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о
основама система образовања и васпитања, прибавља школа. Кандидат који је у току студија положио испите из педагогије или психологије или је положио стручни испит, односно испит за лиценцу,
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сматра се да има образовање из члана 8 став 4 Закона о основама
система образовања и васпитања (доказ се прилаже уз конкурсну
документацију). У складу са чланом 130 став 4 Закона о основама
система образовања и васпитања, проверу психофизичких способности врши Национална служба за запошљавање, применом стандардизованих поступака. Наведена документа не смеју бити старија од 6 месеци, а приложене фотокопије морају бити оверене од
надлежног органа као доказ да су верне оригиналу. Непотпуне и
неблаговремене пријаве, као и пријаве са неовереном документацијом, неће се разматрати. Пријаве слати на горенаведену адресу,
са назнаком: „За конкурс”, лично или препорученом поштом. Рок за
пријаву је 8 дана од дана објављивања.

ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА
“ЉУБИЦА ВРЕБАЛОВ”

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

Васпитач

на одређено време ради замене одсутног запосленог
преко 60 дана, са 72,5% радног времена
УСЛОВИ: високо образовање на студијама другог или првог степена
за образовање васпитача, у складу са Законом о високом образовању или VI степен стручне спреме - виша школа за образовање
васпитача; 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) и оригинал 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 Предшколске установе
“Љубица Вребалов” Пожаревац и путем телефона: 012/210-308.

ОСНОВНА ШКОЛА
„БОЖИДАР ДИМИТРИЈЕВИЋ КОЗИЦА”
12206 Брадарац, Светосавска бб

Наставник енглеског језика

на одређено време до повратка радника са боловања
УСЛОВИ: одговарајуће високо образовање стечено на студијама
другог степена (мастер академске студије, специјалистичке академске студије или специјалистичке струковне студије), у складу
са Законом о високом образовању, односно образовање стечено на
основним студијама у трајању од најмање четири године. Кандидат
треба да испуњава услове прописане у чл. 24-29 Закона о раду, у
чл. 8 и 120 Закона о основама система образовања и васпитања
(„Сл. гласник РС“, бр. 72/09, 52/11 и 55/13), као и услове предвиђене Правилником о степену и врсти образовања наставника и стручних сарадника у основној школи („Просветни гласник” бр. 11/2012).
Кандидат мора да има одговарајуће образовање, психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и ученицима, да није
осуђиван правоснажном пресудом за кривична дела утврђена у чл.
120 став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања и васпитања и да има држављанство Републике Србије. Уз пријаву кандидат подноси диплому и уверење о држављанству (не старије од 6
месеци), извод из матичне књиге рођених, док лекарско уверење
прилаже непосредно пре закључења уговора о раду. Сва документа
се прилажу у оригиналу или овереној копији. Овера истих не може
бити старија од 6 месеци. Пријаве се могу поднети непосредно или
поштом на адресу школе. Неблаговремене или непотпуне пријаве
неће се разматрати. Уз пријаву доставити и биографске податке.
Рок за пријем пријаве је 8 дана од дана објављивања.
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ПРИЈЕПОЉЕ
ОШ „ЈОВАН ЈОВАНОВИЋ ЗМАЈ“
Раждагиња, 36310 Сјеница

Професор разредне наставе

на одређено време ради замене радника преко 60
дана
УСЛОВИ: одговарајуће образовање у складу са чл. 8 став 2 Закона
о основама система образовања и васпитања и Правилником о степену и врсти образовања наставника и стручних сарадника у основној школи („Просветни гласник РС“, бр. 11/2012 и 15/2013), образовање из чл. 8 став 4 Закона о основама система образовања и
васпитања, образовање из психолошких, педагошких и методичких
дисциплина стечено на високошколској установи и 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 испит из педагогије и психологије или је положио стручни испит, сматра се да има образовање
из чл. 8 став 4 Закона о сновама система образовања и васпитања;
кандидат треба да има психичку, физичку и здравствену способност
за рад са децом и ученицима; држављанство РС; неосуђиваност за
кривична дела из чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о основама система
образовања и васпитања; знање језика на којем се изводи васпитно-образовни рад.
ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс доставити: оверену копију дипломе
о завршеном факултету, оверену фотокопију доказа да кандидат
има образовање из психолошких, педагошких и методичких дисциплина стечено на високошколској установи у току студија или
након дипломирања од најмање 30 бодова и шест бодова праксе
у установи, у складу са Европским системом преноса бодова (уверење одговарајућег високошколске установе или доказ о положеним испитима из педагогије и психологије у току студија или доказ о
положеном стручном испиту); оверену фотокопију уверења о положеном испиту за лиценцу (важи за оне који нису приправници),
уверење о држављанству (оверена фотокопија), извод из матичне
књиге рођених (оверена фотокопија), доказ о психичкој, физичкој
и здравственој способности за рад са ученицима (лекарско уверење
подноси само изабрани кандидат, пре закључења уговора о раду),
доказ да кандидат није кажњаван прибавља школа, с обзиром на
ту чињеницу потрбно је да кандидати у пријави наведу следеће
податке: ЈМБГ, име оца, девојачко презиме и пребивалиште (из
личне карте); знање језика на коме се одвија васпитно-образовни рад (доказује се положеним испитом из тог језика по програму одговарајуће високошколске установе, осим за кандидате који
су образовање стекли на језику на којим се остварује васпитно
образовни рад - српски језик). Пријава на конкурс мора садржати
актуелни број фиксног и мобилног телефона и тачну адресу пребивалишта. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узимати
у разматрање. Рок за подношење пријаве на конкурс је 15 дана од
дана објављивања.

ПРОКУПЉЕ
ОШ „ДРИНКА ПАВЛОВИЋ“

18430 Куршумлија, Вука Караџића 54
тел. 027/389-150

Наставник разредне наставе

на одређено време до повратка одсутне запослене
УСЛОВИ: завршен факултет и звање: професор разредне наставе,
наставник разредне наставе, професор педагогије са претходно
завршеном педагошком академијом или учитељском школом, професор разредне наставе и енглеског језика за основну школу, мастер учитељ, дипломирани учитељ - мастер, без обзира на пол и
радно искуство. Кандидати треба да испуњавају услове предвиђене
Правилником о степену и врсти образовања наставника и стручних
сарадника у основној школи и Закона о основама система образовања и васпитања: да имају одговарајуће образовање; психичку,
физичку и здравствену способност за рад са децом и ученицима; да нису осуђивани правоснажном пресудом за кривична дела
утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања и васпитања; да имају држављанство Републике Србије. Уз
пријаву приложити: диплому о степену стручне спреме, уверење о
држављанству Србије, лекарско уверење прилаже изабрани кандидат пре закључења уговора о раду. Рок за пријаву је 8 дана од дана
објављивања.
Национална служба за запошљавање • www.nsz.gov.rs

Наука и образовање

СМЕДЕРЕВО
ОСНОВНА ШКОЛА
“ОЛГА МИЛОШЕВИЋ”

11420 Смедеревска Плаланка, Француска 4
тел. 026/310-998

ОСНОВНА ШКОЛА
“ДОСИТЕЈ ОБРАДОВИЋ”

25000 Сомбор, Славише Вајнера Чиче бб
тел. 025/440-431

Секретар школе

Директор

на одређено време до повратка запослене са
породиљског одусуства

УСЛОВИ: одговарајуће високо образовање: 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 и 97/08), почев од 10. септембра 2005. године; на основним студијама у трајању од најмање четири године,
по пропису који је уређивао високо образовање до 10. септембра
2005. године; да кандидат испуњава услове за наставника школе,
за педагога и психолога; да има дозволу за рад, обуку и положен
испит за директора установе и најмање 5 година рада у установи на
пословима образовања и васпитања, након стеченог одговарајућег
образовања; да 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. Уз пријаву кандидат подноси: радну биографију,
оверен препис дипломе о завршеном одговарајућем високом образовању, оверен препис уверења о положеном стручном испиту
(дозволи за рад), потврду о радном стажу у области образовања,
уверење да није осуђиван правоснажном пресудом за кривична
дела утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о основама система
образовања и васпитања, уверење о држављанству, извод из матичне књиге рођених, лекарско уверење да има психичку, физичку и
здравствену способност за рад са децом и ученицима, остала документа која могу послужити приликом доношења одлуке о избору.
Рок за пријављивање кандидата је 15 дана од дана објављивања
конкурса. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће бити разматране. Пријаве се достављају на горенаведену адресу, са назнаком
„Конкурс за директора школе“. Ближа обавештења могу се добити
у секретаријату школе, телефон: 026/310-998.

УСЛОВИ: да кандидат има одговарајући степен и врсту школске
спреме: на студијама другог степена (мастер академске студије,
специјалистичке академске студије или специјалистичке струковне
студије), у складу са Законом о високом образовању (“Сл. гласник
РС”, бр. 76/05, 100/07 - аутентично тумачење, 97/08 и 44/10), почев
од 10. септембра 2005. године; на основним студијама у трајању
од најмање четири године, по пропису који је уређивао високо
образовање до 10. септембра 2005. године; звање у складу са Правилником о врсти стручне спреме наставника и стручних сарадника у основној школи (“Сл. гласник РС - Просветни гласник” бр.
6/96...3/2010); држављанство 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 - одговарајуће уверење прибавља школа по службеној дужности; да има психичку, физичку и здравствену способност за рад
са децом и ученицима. Кандидати уз пријаву подносе: оверен препис или оверену фотокопију дипломе о стеченом образовању, уверење о држављанству (оригинал или оверена фотокопија), биографију - CV (уколико је лице са радним искуством, податке о радном
искуству и пословима које је обављао). Уверење да кандидат није
осуђиван прибавља школа по службеној дужности. Лекарско уверење подноси изабрани кандидат пре потписивања уговора о раду.
У поступку одлучивања о избору наставника и стручног сарадника директор врши ужи избор кандидата које упућује на претходну проверу психофизичких способности за рад са ученицима, коју
врши надлежна служба за послове запошљавања, применом стандардизованих поступака. Пријаве са документацијом доставити на
адресу школе или лично предати секретару школе. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узети у разматрање.

на мандатни период од четири године

ПОНИШТЕЊЕ ОГЛАСА
ОШ „БРАНКО РАДИЧЕВИЋ“

11321 Лугавчина, Бориса Кидрича бб

Оглас објављен у публикацији „Послови“ 06.04.2016. године за радно место: наставник енглеског језика, за 90% радног времена, на одређено време до повратка запослене са
породиљског одсуства, поништава се у целости.

СОМБОР
ПЕДАГОШКИ ФАКУЛТЕТ СОМБОР
25000 Сомбор, Подгоричка 4
тел. 025/412-030

Доцент за ужу научну област Менаџмент у
образовању
на одређено време од 5 година

УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме, научни назив доктора наука
менаџмента у образовању; научни назив доктора економских наука; научни назив доктора - индустријско инжењерство, инжењерски менаџмент. Кандидати морају испуњавати и остале услове
предвиђене Законом о високом образовању, Статутом и општим
актима Универзитета у Новом Саду и Статутом и општим актима
Педагошког факултета у Сомбору. Кандидати уз пријаву подносе:
оверену копију дипломе основних, магистарских - мастер и докторских студија, кратку биографију, библиографију објављених радова
и саме радове, оригинал извод из матичне књиге рођених, уверење
о држављанству, уверење о некажњавању и лекарско уверење.
Непотпуне пријаве неће се разматрати. Пријаве са документацијом
доставити на адресу Педагошког факултета. Поступак избора у
звање и заснивање радног односа спроводи се у складу са одредбама Закона о високом образовању, одредбама Статута и општих
аката Универзитета у Новом Саду и Статута и општих аката Факултета. Конкурс је отворен 15 дана од објављивања у публикацији
„Послови“.
Бесплатна публикација о запошљавању

ОСНОВНА ШКОЛА
“ДОСИТЕЈ ОБРАДОВИЋ”

25000 Сомбор, Славише Вајнера Чиче бб
тел. 025/440-431

Наставник физике

са 80% радног времена, на одређено време до
повратка запосленог са неплаћеног одуства, а
најкасније до краја школске 2015/2016. године
УСЛОВИ: да кандидат има одговарајући степен и врсту школске
спреме: на студијама другог степена (мастер академске студије,
специјалистичке академске студије или специјалистичке струковне
студије), у складу са Законом о високом образовању (“Сл. гласник
РС”, бр. 76/05, 100/07 - аутентично тумачење, 97/08 и 44/10), почев
од 10. септембра 2005. године; на основним студијама у трајању од
најмање четири године, по пропису који је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005 године; звање у складу са Правилником
о врсти стручне спреме наставника и стручних сарадника у основној школи (“Сл. гласник РС - Просветни гласник”, бр. 6/96...3/2010);
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; држављанство
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 - одговарајуће уверење прибавља школа по службеној дужности; да има психичку,
физичку и здравствену способност за рад са децом и ученицима.
Кандидати уз пријаву подносе: оверен препис или оверену фотокопију дипломе о стеченом образовању; доказ да имају образовање
из психолошких, педагошких и методичких дисциплина стечено на
високошколској установи у току студирања или након дипломирања, са најмање 30 бодова и 6 бодова праксе у установи, у складу
са Европским системом преноса бодова; уверење о држављанству
(оригинал или оверена фотокопија); биографију - CV (уколико је
лице са радним искуством, податке о радном искуству и посло13.04.2016. | Број 669-670 |

35

Наука и образовање

вима које је обављао). Уверење да кандидат није осуђиван прибавља школа по службеној дужности. Лекарско уверење подноси
изабрани кандидат, пре потписивања уговора о раду. У поступку
одлучивања о избору наставника и стручног сарадника директор
врши ужи избор кандидата које упућује на претходну проверу психофизичких способности за рад са ученицима, коју врши надлежна служба за послове запошљавања применом стандардизованих
поступака. Пријаве са документацијом доставити на адресу школе
или лично предати секретару школе. Неблаговремене и непотпуне
пријаве неће се узети у разматрање.

ПЕДАГОШКИ ФАКУЛТЕТ СОМБОР
25000 Сомбор, Подгоричка 4
тел. 025/412-030

Сарадник у настави за ужу научну област
Методика наставе ликовне културе
на одређено време од годину дана

УСЛОВИ: Кандидат треба да буде студент мастер академских или
специјалистичких студија, студијски програм мастер учитељ, изборни блок методика наставе ликовне културе или студијски програм
специјалиста учитељ, изборни блок методика наставе ликовне културе. Кандидат мора имати завршене студије првог степена са укупном просечном оценом најмање 8, те испуњавати услове за избор
у звање сарадника у настави који су прописани Законом о високом образовању, Статутом и општим актима Универзитета у Новом
Саду и Статутом и општим актима Педагошког факултета у Сомбору. Кандидат уз пријаву подноси: оверену копију дипломе основних студија, магистарских - мастер студија, уверење да је студент
одговарајућих мастер или специјалистичких студија, кратку биографију, библиографију објављених радова и саме радове, оригинални извод из матичне књиге рођених, уверење о држављанству,
уверење да није осуђиван и лекарско уверење. Поступак избора у
звање и заснивање радног односа спроводи се у складу са одредбама Закона о високом образовању, одредбама Статута и општих
аката Универзитета у Новом Саду и Статута и општих аката Факултета. Пријаве са документацијом достављају се на адресу Педагошког факултета. Рок за пријаву је 15 дана од објављивања огласа у
публикацији „Послови“.

СУБОТИЦА
ОШ “ИВАН МИЛУТИНОВИЋ”

24000 Суботица, Београдски пут 50
тел. 024/558-063

1) Наставник енглеског језика

у матичној школи у вишим одељењима, 50% норме
рада на српском наставном језику и 50% норме рада
на хрватском наставном језику, 50% норме рада у
нижим одељењима у матичној школи и у издвојеном
одељењу у Малој Босни, на одређено време
2 извршиоца

2) Психолог

80% норме рада у матичној школи и 20% норме
рада у издвојеном одељењу у Малој Босни, на
одређено време
УСЛОВИ: На основу чл. 8 и 120 Закона о основама система образовања и васпитања, кандидат треба да испуњава следеће услове:
да има одговарајуће високо образовање из члана 8 став 2 Закона
о основама система образовања и васпитања, стечено на студијама другог степена (мастер академске студије, специјалистичке академске студије или специјалистичке струковне студије), по пропису
који уређује високо образовање почев од 10. септембра 2005. године или на основним студијама у трајању од најмање четири године,
по пропису који је уређивао високо образовање до 10. септембра
2005. године, за наставника основне школе, за радно место бр. 1:
филозофски факултет - професор енглеског језика; за радно место
бр. 2: филозофски факултет - психолог; да има психичку, физичку
и здравствену способност за рад са децом и ученицима (уверење се
доставља пре закључења уговора о раду); да има држављанство
Републике Србије; да није осуђиван правоснажном пресудом за
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кривична дела утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о основама
система образовања и васпитања; да зна језик на коме се остварује
образовно-васпитни рад.
ОСТАЛО: Кандидат је дужан да уз молбу достави оригинал или
оверену копију дипломе о завршеном образовању и уверење о
држављанству РС. Оглас је отворен 8 дана од дана објављивања.
Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узимати у разматрање. Молбе слати на горенаведену адресу.

УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ
УЧИТЕЉСКИ ФАКУЛТЕТ НА
МАЂАРСКОМ НАСТАВНОМ ЈЕЗИКУ
24000 Суботица, Штросмајерова 11

Расписује конкурс за заснивање радног односа и
стицање звања наставника:

Филолошке науке - општа и мађарска
лингвистика - сва звања

за рад на мађарском наставном језику, на Законом
одређени период или на неодређено време
УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме, доктор наука у наведеној области, а остали услови за избор наставника предвиђени су
одредбама Закона о високом образовању („Службени гласник РС“,
бр. 76/2005, 100/2007 - аутентично тумачење и 97/2008 и 44/2010,
93/2012, 89/2013, 99/2014, 45/2015 - аутентично тумачење и
68/2015) и општим актима Универзитета у Новом Саду и Учитељског Факултета на мађарском наставном језику у Суботици. У звање
наставника може бити изабрано лице које није правоснажном пресудом осуђено за кривично дело против полне слободе, фалсификовања јавне исправе коју издаје високошколска установа или
примања мита у обављању послова на факултету.
ОСТАЛО: Пријаве кандидата са прилозима: биографија, дипломе
о одговарајућој стручној спреми - оргинали или оверене копије,
извод из матичне књиге рођених - оргинал или оверена копија, уверење о држављанству - оргинал или оверена копија, списак научних радова, радови лекарско уверење, уверење о неосуђиваности
од СУП-а, подносе се на горенаведену адресу, у року од 8 дана од
дана објављивања огласа у публикацији „Послови”. Непотпуне и
неблаговремене пријаве се неће узимати у обзир.

ГИМНАЗИЈА ЗА ТАЛЕНТОВАНЕ УЧЕНИКЕ
„ДЕЖЕ КОСТОЛАЊИ“ У СУБОТИЦИ
24000 Суботица, Трг жртава фашизма 21
тел. 024/524-785

Директор

на период од четири године
УСЛОВИ: Дужност директора школе може да обавља лице које има
одговарајуће образовање, тј. високо образовање на студијама другог степена (мастер академске студије, специјалистичке академске
студије или специјалистичке струковне студије), у складу са Законом о високом образовању, 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 наставнике гимназије и њихово подручје рада, за
педагога и психолога, дозволу за рад, обуку и положен испит за
директора установе и најмање 5 година рада у установи на пословима образовања и васпитања, након стеченог одговарајућег образовања.
ОСТАЛО: Поред наведених услова о врсти и степену стручне спреме, кандидати треба да испуњавају услове предвиђене чланом 120
и чланом 121 став 7 Закона о основама система образовања и васпитања (“Сл. гласник РС”, бр. 72/2009, 52/2011, 55/2013, 35/2015
и 68/2015), и то: да имају одговарајуће образовање; психичку,
физичку и здравствену способност за рад са децом и ученицима; да
нису осуђивани правноснажном пресудом за кривична дела утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања и
васпитања; држављанство Републике Србије; знање језика на коме
се остварује образовно-васпитни рад, тј. знање мађарског језика.
Национална служба за запошљавање • www.nsz.gov.rs
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Као докази подносе се: оверен препис или оригинал дипломе о стеченој врсти и степену стручне спреме, оверен препис или оригинал уверења о држављанству Републике Србије; лекарско уверење
да је кандидат психички, физички и здравствено способан за рад
са децом и ученицима се подноси пре закључења уговора о раду,
односно пре доношења решења о именовању и проверава се у току
рада; уверење да лице није осуђивано правноснажном пресудом за
кривична дела утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о основама
система образовања и васпитања прибавља установа, само за лица
чије пријаве ће се узети у разматрање; сведочанство о завршеној
средњој, вишој или високој стручној спреми на мађарском наставном језику или доказ о положеном испиту из мађарског језика по
програму одговарајуће високошколске установе, доказ о радном
стажу - оверена фотокопија радне књижице или ранији уговори
о раду (оригинал или оверена фотокопија), доказ о поседовању
лиценце за рад (оригинал или оверена фотокопија), биографија са
кратким прегледом кретања у служби и предлогом програма рада
директора. Пријаве слати на адресу: Гимназија за талентоване ученике „Деже Костолањи“ у Суботици, Трг жртава фашизма 21, 24000
Суботица, телефон/факс: 024/524-785. Неблаговремена и непотпуна документација се неће разматрати. Конкурс је отворен 15 дана
од дана обљављивања у публикацији “Послови”.

испиту; потврду о радном искуству; преглед кретања у служби са
биографским подацима (необавезно); доказе о својим стручним и
организационим способностима (необавезно), доказ о познавању
језика на ком се изводи образовно-васпитни рад. Кандидат изабран
за директора школе дужан је да положи испит за директора у року
од годину дана од дана ступања на дужност, а сходно условима
прописаним Законом о основама система образовања и васпитања.
Пријаве које не садрже доказ о положеном испиту за директора
школе неће се сматрати непотпуним.

ШАБАЦ
ПОСАВОТАМНАВСКА СРЕДЊА ШКОЛА

УСЛОВИ: дипломирани филолог немачког језика (VII степен стручне спреме), дипломирани професор немачког језика (VII степен
стручне спреме); рад у сменама, послодавац рефундира трошкове
превоза до 60 км удаљености од Шапца, дужина радног времена
краћа од пуног. Конкурс је отворен до попуне радног места. Кандидати могу своје радне биографије да доставе путем поште, имејла
или да се јаве путем телефона, лице за контакт Светлана Исидоровић Јанковић.

15225 Владимирци, Светог Саве бб
тел. 015/514-837

Директор

на период од четири године
УСЛОВИ: За директора установе може да буде изабрано лице: које
има одговарајуће образовање из члана 8 став 2 Закона о основама
система образовања и васпитања (високо образовање стечено на
студијама другог степена - дипломске академске студије - мастер,
специјалистичке академске студије или специјалистичке струковне
студије, у складу са Законом о високом образовању или на основним студијама у трајању од најмање четири године, по пропису
који је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. године), за наставника средње стручне школе, педагога или психолога;
које има одговарајуће радно искуство на пословима образовања и
васпитања; које има психичку, физичку и здравствену способност
за рад са децом и ученицима; које није осуђивано правоснажном
пресудом за кривично дело или привредни преступ утврђен Законом о основама система образовања и васпитања; за које није, у
складу са Законом, утврђено дискриминаторно понашање; које има
држављанство Републике Србије; које зна језик на коме се остварује образовно-васпитни рад; које има дозволу за рад, обуку и
положен испит за директора и најмање 5 година рада у установи на
пословима образовања и васпитања, након стеченог одговарајућег
образовања. Рок за пријављивање на конкурс је 15 дана од дана
објављивања. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узети
у разматрање.
ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс кандидати треба да приложе: доказ
о држављанству (уверење о држављанству); оверен препис/фотокопију дипломе о стеченом образовању; оверен препис/фотокопију документа о положеном испиту за лиценцу, односно стручном

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

ИНСТИТУТ ЗНАЊА
ДОО ЗРЕЊАНИН - ОГРАНАК ШАБАЦ
Шабац, Карађорђева 39
тел. 015/353-622, 060/6070-585
e-mail: sabac@akademijaoxford.com

Професор немачког језика
допунски рад, 12 месеци

Опис посла: предавач немачког језика - групна и индивидуална
настава.

ОШ „ЦВЕТИН БРКИЋ“

15356 Глушци, Светомира Алимпића 3
тел. 015/449-280

Наставник физичког васпитања

на одређено време ради замене одсутног запосленог
преко 60 дана
УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава услове из члана 8 и члана
120 Закона о основама система образовања и васпитања („Сл. гласник РС”, бр. 72/09, 52/2011, 55/2013 и 68/2015), као и Правилника
о степену и врсти образовања наставника и стручних сарадника у
основној школи („Сл. гласник РС - Просветни гласник“, број 11/2012
и 15/2013). Чланом 8 став 2 Закона о основама система образовања
и васпитања прописано је да је наставник и стручни сарадник лице
које је стекло одговарајуће високо образовање: на студијама другог степена (мастер академске студије, специјалистичке академске
студије или специјалистичке струковне студије), по пропису који
уређује високо образовање почев од 10. септембра 2005. године;
на основним студијама у трајању од најмање четири године, по пропису који је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005.
године. Кандидат мора да има образовање из психолошких, педагошких и методичких дисциплина стечено на високошколској установи у току студија или након дипломирања од најмање 30 бодова
и шест бодова праксе у установи, у складу са Европским системом
преноса бодова, сходно члану 8 став 4 Закона о основама система
образовања и васпитања. Правилником о степену и врсти образовања наставника и стручних сарадника у основној школи („Сл. гласник РС - Просветни гласник“, број 11/2012 и 15/2013) прописани су
степен и врста образовања за извођење наставе и других облика
образовно-васпитног рада на радном месту наставника физичког
васпитања, и то: професор физичког васпитања, професор физичке културе, дипломирани педагог физичке културе, професор
физичког васпитања - дипломирани тренер са назнаком спортске
гране, професор физичког васпитања - дипломирани организатор
спортске рекреације, професор физичког васпитања - дипломирани кинезитерапеут, дипломирани професор физичког васпитања
и спорта, мастер професор физичког васпитања и спорта, мастер
професор физичког васпитања и кинезитерапије, професор физичког васпитања и спорта, мастер физичког васпитања и спорта. Кан-
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дидат треба да има психичку, физичку и здравствену способност
за рад са децом и ученицима, да није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дела утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона
о основама система образовања и васпитања, да има држављанство Републике Србије и да зна језик на коме се остварује образовно-васпитни рад.
ОСТАЛО: Кандидат уз пријаву треба да достави: доказ да поседује
одговарајуће образовање (оверену фотокопију дипломе), уверење
о држављанству РС (оригинал или оверена фотокопија); извод из
матичне књиге рођених (оригинал или оверена фотокопија); доказ
да има образовање из психолошких, педагошких и методичких дисциплина стечено на високошколској установи у току студија или
након дипломирања од најмање 30 бодова и шест бодова праксе у
установи, у складу са Европским системом преноса бодова, односно
да је лице у току студија положило испите из педагогије и психологије или је положило стручни испит, односно испит за лиценцу
(додатак дипломи или потврда - уверење одговарајуће високошколске установе о броју бодова, односно положеним испитима из
педагогије и психологије или оверена фотокопија уверења о положеном стручном испиту, односно испиту за лиценцу); доказ да зна
језик на коме се остварује образовно-васпитни рад, односно српски
језик (диплома издата и стечена на српском језику или уверење
одговарајуће високошколске установе да је лице положило испит
из српског језика са методиком, оригинал или оверена фотокопија).
Напомена: школа по службеној дужности за изабраног кандидата
прибавља уверење да није осуђиван, у складу са одредбом члана
120 став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања и васпитања („Сл. гласник РС”, бр. 72/2009, 52/2011, 55/2013 и 68/2015).
Доказ о психичкој, физичкој и здравственој способности за рад
са децом доставља изабрани кандидат после доношења одлуке о
избору, а пре закључења уговора о раду. Након истека рока за достављање пријава није могуће достављање доказа о испуњености
услова. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узимати у
разматрање. Школа није у обавези да враћа конкурсну документацију. Пријаве са доказима доставити у року 8 дана од дана оглашавања у публикацији „Послови”, на горенаведену адресу.

ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА
“ПОЛЕТАРАЦ”
15220 Коцељева, Омладинска 3
тел. 015/556-217

Директор

на период од 4 године
УСЛОВИ: Кандидат за директора предшколске установе треба
да има одговарајуће образовање и радно искуство: ако је стекао
високо образовање за васпитача или стручног сарадника на студијама другог степена (мастер академске студије, специјалистичке академске студије или специјалистичке струковне студије), по
пропису који уређује високо образовање почев од 10. септембра
2005. године, односно на основним студијама у трајању од најмање четири године, по пропису који је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. године и да има најмање пет година
рада у установи након стеченог одговарајућег образовања; ако је
стекао високо образовање за васпитача на студијама првог степена (основне академске, односно струковне студије), студијама у
трајању од три године или више образовање и има најмање десет
година рада у предшколској установи на пословима васпитања и
образовања након стеченог одговарајућег образовања. Кандидат
мора да испуњава услове прописане чланом 120 Закона о основама система образовања и васпитања. Уз пријаву кандидати треба
да доставе: уверење о држављанству Републике Србије, оверен
препис - фотокопију дипломе о стеченом образовању, уверење о
положеном стручном испиту (лиценци), извод из матичне књиге
рођених, потврду о дужини радног стажа у области образовања и
васпитања, биографију са кратким прегледом кретања у служби,
предлог плана рада директора, уверење да се против кандидата не
води истрага, уверење да кандидат није осуђиван правоснажном
пресудом за кривична дела утврђена у члану 120 став 1 тачка 3
Закона о основама система образовања и васпитања, доказ о знању
језика на коме се остварује васпитно-образовни рад (осим кандидата који су одговарајуће образовање стекли на том језику) и лекарско уверење о поседовању психичке, физичке и здравствене способности за рад са децом, односно општу здравствену способност.
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ОСТАЛО: Доказ о неосуђиваности кандидата прибавља установа. Фотокопије докумената морају бити оверене, а документација
не старија од шест месеци. Непотпуне и неблаговремене пријаве
неће се узети у разматрање. Пријаве са потребном документацијом
доставити на горенаведену адресу, са назнаком “За конкурс”, у року
од 15 дана од дана објављивања.

ОШ “СВЕТИ САВА”

15000 Шабац, Драгише Пењина 31
тел. 015/341-129

Дипломирани дефектолог - олигофренолог,
радно место наставник дефектолог

на одређено време до повратка одсутне запослене, а
најдуже до 31.08.2016. године.
УСЛОВИ: Кандидати треба да имају завршен факултет за специјалну едукацију и рехабилитацију - смер олигофренолог, држављанство Републике Србије, да нису осуђивани за кривична дела
наведена у члану 120 Закона о основама система образовања и
васпитања (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, 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.
Радни однос се заснива на одређено време до повратка одсутне
запослене, а најдуже до 31.08.2016. године. Пријаве са потребном документацијом доставити у року од 8 дана, на адресу школе.
Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се разматрати. Ближе
информације о конкурсу могу се добити код секретара школе, на
број телефона: 015/341-129.

УЖИЦЕ
ОСНОВНА ШКОЛА
„МИТО ИГУМАНОВИЋ“

31260 Косјерић, Светосавска 2
тел. 031/781-442

Професор разредне наставе

за рад у школи у Косјерићу, на одређено време
преко 60 дана, ради замене одустног запосленог
УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава услове у складу са чл. 8, 120
и 121 став 10 Закона о основама система образовања и васпитања,
а према Правилнику о врсти стручне спреме наставника и стручних
сарадника у основним школама. Уз пријаву на конкурс кандидат
доставља доказе о испуњености услова у погледу стручне спреме
и уверење о држављанству. Непотпуне и неблаговремене пријаве
неће се разматрати. Пријаве се достављају на адресу школе, у року
од 8 дана од дана објављивања.

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.
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В РА Њ Е
ОШ “АКАДЕМИК ЂОРЂЕ ЛАЗАРЕВИЋ“
17532 Власина - Округлица
тел. 017/409-112

Директор

на период од четири године
УСЛОВИ: За директора школе може бити изабрано лице које
испуњава следеће услове: поседовање одговарајућег високог
образовања из члана 8 став 2 Закона о основама система образовања и васпитања (високо образовање стечено на студијама
другог степена - дипломске академске студије - мастер, 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 10.09.2005. 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; да није осуђивано правоснажном пресудом за
кривична дела утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о основама
система образовања и васпитања; да има 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. Пријаве са потребном документацијом слати на адресу: Основна школа „Академик Ђорђе Лазаревић“ Власина
Округлица, 17532 Село Власина Округлица, са назнаком “За конкурс”. Рок за доношење одлуке о избору је 30 дана од дана истека
рока за подношење пријава. Неблаговремене и непoтпуне пријаве се неће узимати у разматрање. Уз пријаву на конкурс кандидати треба да приложе: доказ о држављанству Републике Србије
(уверење о држављанству или извод из матичне књиге рођених),
оверен препис или оверену фотокопију дипломе о стеченом одговарајућем образовању, доказ о знању језика на којем се изводи
образовно-васпитни рад (уколико одговарајуће образовање није
стечено на том језику), оверен препис или оверену фотокопију
уверења о положеном стручном испиту, односно испиту за лиценцу; потврду о радном стажу у области образовања и васпитања,
радну биографију, оквирни план рада за време мандата, доказе о
поседовању организационих способности (факултативно). Ближе
информације о конкурсу могу се добити у школи и на број телефона: 017/409-112.

ВРШАЦ
ОШ „МЛАДОСТ“

26300 Вршац, Омладински трг бб
тел. 013/830-721

Наставник разредне наставе

на одређено време ради замене одсутног запосленог
преко 60 дана
УСЛОВИ: Образовно-васпитни рад у школи се остварује на српском језику. Поред општих услова предвиђених Законом о раду,
кандидат треба да испуњава следеће услове: да има одговарајуће
образовање у складу са чланом 8 став 2 Закона о основама система образовања и васпитања и у складу са Правилником о степену
и врсти образовања наставника и стручних сарадника у основној
школи („Службени гласник РС - Просветни гласник“, бр. 11/2012
и 15/2013), односно да је стекао одговарајуће високо образовање
на студијама другог степена (мастер академске студије, специјалистичке академске студије или специјалистичке струковне студије),
по пропису који уређује високо образовање почев од 10. септембра 2005. године или на основним студијама у трајању од најмање
четири године, по пропису који је уређивао високо образовање
до 10. септембра 2005. године, односно да је: професор разредне наставе, наставник разредне наставе, професор педагогије са
претходно завршеном педагошком академијом или учитељском
школом, професор разредне наставе и енглеског језика за основну
школу, мастер учитељ, дипломирани учитељ - мастер, професор
разредне наставе и ликовне културе за основну школу; кандидат
мора да има, у складу са чланом 8 став 4 Закона о основама система
образовања и васпитања, образовање из психолошких, педагошких и методичких дисциплина стечено на високошколској установи
у току студија или након дипломирања од најмање 30 бодова и
шест бодова праксе у установи, у складу са Европским системом
Бесплатна публикација о запошљавању

преноса бодова; кандидат који је у току студија положио испите из
педагогије и психологије или је положио стручни испит, односно
испит за лиценцу, сматра се да има образовање из горенаведених
дисциплина; да има психичку, физичку и здравствену способност
за рад са децом и ученицима; да није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дела утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о
основама система образовања и васпитања; да има држављанство
Републике Србије; да зна језик на коме се остварује образовно-васпитни рад.
ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс кандидати су дужни да поред краће
биографије доставе, у оригиналу или овереном препису - фотокопији, следећу документацију: извод из матичне књиге рођених;
уверење о држављанству, не старије од шест месеци; диплому или
уверење о стеченом одговарајућем образовању; доказ о поседовању образовања 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, 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
неосуђиваности прибавља школа службеним путем. Доказ о поседовању психичке, физичке и здравствене способностима за рад са
децом и ученицима (лекарско уверење) подноси изабрани кандидат по коначности одлуке о избору, а пре закључења уговора о
раду. Директор врши ужи избор кандидата који испуњавају услове
конкурса, које у року од 8 дана од истека рока за подношење пријава упућује на претходну психолошку процену способности за рад са
децом и ученицима, коју врши надлежна служба за послове запошљавања применом стандардизованих поступака. О датуму провере психофизичких способности кандидати ће бити благовремено
обавештени од стране школе. Директор доноси одлуку о избору
кандидата у року од осам дана од добијања резултата психолошке
процене способности кандидата за рад са децом и ученицима. Рок
за пријављивање је 8 дана од дана објављивања огласа. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узети у разматрање. Додатне
информације могу се добити на телефон број: 013/830-721. Пријаве
на конкурс са траженом документацијом могу се поднети лично или
поштом на адресу школе.

ЗАЈЕЧАР
ОСНОВНА ШКОЛА
„МИТРОПОЛИТ МИХАИЛО“

18230 Сокобања, Митрополита Михаила 5
тел. 018/833-100

Наставник разредне наставе

на одређено време до повратка запослене са
боловања, а најдуже до краја школске 2015/2016.
године
УСЛОВИ: Поред општих услова предвиђених Законом за заснивање радног односа, кандидат треба да испуњава и следеће услове у погледу стечене стручне спреме, у складу са чл. 8 Закона о
основама система образовања и васпитања („Сл. гласник РС“, бр.
55/13). Кандидат уз пријаву треба да приложи и следећа документа: оверену копију дипломе о стеченој стручној спреми, уверење о
држављанству (не старије од 6 месеци), оверену фотокопију извода
из матичне књиге рођених (нови образац). Пре закључења уговора
о раду изабрани кандидат доставља лекарско уверење.

Дефектолог

на одређено време до повратка запослене са
породиљског одсуства, за рад у специјалном
одељењу у матичној школи у Сокобањи
УСЛОВИ: Поред општих услова предвиђених Законом за заснивање
радног односа, кандидат треба да испуњава и следеће услове у
погледу стечене сручне спреме, у складу са чл. 8 Закона о основама
система образовања и васпитања („Сл. гласник РС“, бр. 55/13). Кандидат уз пријаву треба да приложи и следећа документа: оверену
копију дипломе о стеченој стручној спреми, уверење о држављан13.04.2016. | Број 669-670 |
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ству (не старије од 6 месеци), оверену фотокопију извода из матичне књиге рођених (нови образац). Пре закључења уговора о раду
изабрани кандидат доставља лекарско уверење.
ОСТАЛО: Непотпуне и неблаговремене пријаве неће бити разматране. Пријаве слати на горенаведену адресу, са назнаком „За конкурс“.

ЗРЕЊАНИН
ОСНОВНА ШКОЛА
“НИКОЛА ТЕСЛА”

23216 Банатско Карађорђево, Солунских добровољаца 19
тел. 023/835- 058

Наставник разредне наставе

за рад у матичној школи, ради замене одсутног
запосленог преко 60 дана
УСЛОВИ: Поред законом прописаних услова, кандидати треба да
испуњавају услове из члана 8 став 2, 3, 4 и члана 120 Закона о
основама система образовања и васпитања („Сл. гласник РС”, број
72/09, 52/11, 55/13, 35/15, 68/15), као и услове из Правилника о
степену и врсти образовања наставника и стручних сарадника у
основној школи („Сл. гласник РС - Просветни гласник”, број 11/2012,
15/13). Уз пријаву кандидати подносе: оверену фотокопију дипломе
о стеченој стручној спреми (овера не старија од 6 месеци), извод
из матичне књиге рођених (овера не старија од 6 месеци), уверење
о држављанству (овера не старија од 6 месеци). Уверење о психичкој, физичкој и здравственој способности за рад са ученицима
подноси се пре закључења уговора о раду. Доказ о неосуђиваности
кандидата прибавља школа. Кандидати који испуњавају горенаведене услове биће упућени на претходну проверу психофизичких
способности за рад са децом и ученицима, коју врши национална
служба за послове запошљавања. Рок за пријаву је 8 дана од дана
објављивања огласа.

академске студије.
ОСТАЛО: да кандидат има одговарајуће образовање у складу са чл.
8 ст. 2 Закона о основама система образовања и васпитања и Правилником о врсти стручне спреме наставника, стручних сарадника
и помоћних наставника у стручним школама (оверена фотокопија
дипломе, кандидат подноси уз пријаву на конкурс), да је држављанин Републике Србије (уверење о држављанству, кандидат подноси уз пријаву на конкурс), да има психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и ученицима (лекарско уверење,
подноси изабрани кандидат пре закључења уговора о раду), знање
језика на коме се остварује образовно-васпитни рад, образовање
из психолошких, педагошких и методичких дисциплина стечено на
високошколској установи у току студија или након дипломирања
од најмање 30 бодова и 6 бодова праксе у установи, у складу са
Европским системом преноса бодова (наставник, васпитач и стручни сарадник који је у току студија положио испите из педагогије и
психологије или је положио стручни испит, односно испит за лиценцу, сматра се да има образовање из психолошких, педагошких и
методичких дисциплина), да кандидат није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дела утврђена у чл. 120 став 1 тачка
3 Закона о основама система образовања и васпитања (уверење
прибавља школа од МУП-а, по службеној дужности), извршена провера психофизичких способности за рад са децом и ученицима, коју
врши надлежна служба за послове запошљавања применом стандардизованих поступака (школа упућује кандидате пре доношења
одлуке о избору). Рок за подношење пријаве са важећим, односно
уредно овереним фотокопијама потребних докумената је 8 дана од
дана објављивања огласа у публикацији „Послови”. Неблаговремене, непотпуне и неуредне пријаве се неће разматрати. Пријаве
на конкурс са потребном документацијом слати на горенаведену
адресу.

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

Библиотекар

са 60% радног времена, на одређено време ради
замене одсутног запосленог преко 60 дана
УСЛОВИ: 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 или стручне школе, 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).

Наставник биологије

на одређено време ради замене одсутног запосленог
преко 60 дана
УСЛОВИ: професор биологије; дипломирани биолог; дипломирани молекуларни биолог и физиолог; професор биологије и хемије;
дипломирани биолог - смер заштите животне средине; дипломирани биолог - еколог; дипломирани професор биологије и хемије;
професор биологије - географије; професор биологије - хемије;
професор биологије - физике; професор биологије - информатике;
професор биологије - математике; дипломирани професор биологије - мастер; дипломирани биолог - мастер; дипломирани професор биологије - хемије, мастер; дипломирани професор биологије
- географије, мастер; дипломирани молекуларни биолог - мастер;
дипломирани биолог заштите животне средине; мастер биолог;
мастер професор биологије; мастер професор биологије и географије; мастер професор биологије и хемије. Лица која су стекла академско звање мастер морају имати претходно завршене основне
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ПИТАЛИ СТЕ НАС...
Адреса:
Послови - Национална служба
за запошљавање
Гундулићев венац 23-25/IV, 11000 Београд
e-mail: novine@nsz.gov.rs

КАКО СЕ ИЗБОРИТИ СА
ГУБИТКОМ ПОСЛА?
Незапосленост, губитак посла, без обзира на разлог, може утицати на појединца емотивно, физички и
финансијски. Најчешће је смањење или одсуство прихода прва видљива промена у домаћинству. Уколико се
период незапослености продужи, емотивни утицај и
стрес који се јавља као последица могу постати велико
оптерећење. Заједнички, сви ови фактори могу угрозити стабилност породице и личне односе. Разумевање
негативног ефекта незапослености и предузимање непосредних акција да би се он контролисао су теме које
се обрађују и на Обуци за активно тражење посла, коју
организује НСЗ.
Предузимање акција ће захтевати адекватно планирање, уколико желите да будете успешни. Ово планирање треба да буде засновано на темељном испитивању и самопроцени. Треба га урадити у сарадњи
са особама које најбоље познају вашу ситуацију или
онима које ће бити највише погођене овим одлукама.
Међутим, велики део планирања и одлучивања морате
обавити ви. Дајте себи довољно времена за размишљање и прикупљање информација.
Чим постанете свесни да ћете остати без посла,
треба брзо да се суочите са новонасталом финансијском ситуацијом. Ваш приход ће се смањити. Тиме што
ћете то имати у виду, можете предупредити или потпуно избећи оштрије смањење трошкова. Када направите свој план трошкова, моћи ћете да се усредсредите
на активности око тражења посла. Штавише, предузимање ових акција може вам помоћи да смањите анксиозност и стрес.
Поређајте трошкове по приоритету, озбиљно узимајући у обзир основне потребе, кирију, комуналије,
порез на имовину, храну и трошкове превоза. На први
знак губитка посла смањите или укините трошкове
који нису потребни. Изнад свега, немојте улазити у
нове дугове, осим ако то није заиста неопходно.
Планирањем циљева у свом дневном распореду
активности избећи ћете опасност да „празним ходом“
нанесете штету свом самопоштовању. Направите дневну и недељну листу циљева. Када завршите неки задатак, означите га на својој листи. На овај начин ћете
боље организовати време и бити свесни онога што сте
постигли.
Незапосленост је стресан период за целу породицу.
Ваша породица ће пролазити кроз опречне реакције.

Бесплатна публикација о запошљавању

За њих ваша незапосленост значи губитак прихода и
страх од неизвесне будућности.
Неколико савета за боље функционисање породичног живота:
• Немојте покушавати да се са проблемима носите сами. Настојте да будете отворени према члановима породице, иако је то тешко. Разговори о тражењу
посла и вашим осећањима омогућавају да породица
функционише и да се међусобно подржава.
• Причајте са својом породицом. Реците им своје
планове и активности. Кажите им како ћете проводити време. Попричајте о додатним обавезама које бисте
могли да преузмете када завршите дневне активности
на тражењу посла. Придодајте ове активности у свој
распоред.
• Слушајте своју породицу. Сазнајте које су њихове бриге и предлози. Можда постоје неки начини на
које вам они могу помоћи.
• Сачувајте добро расположење и дух у породици. Требаће вам пуно подршке у месецима који су
испред вас, али ће и породици требати ваша подршка.
Деца могу бити дубоко погођена незапосленошћу
родитеља. Важно је да знају како ће ваша незапосленост утицати на породицу. Међутим, настојте да их не
оптеретите превише.
• Разговарајте отворено са децом. Од пресудног је значаја да им кажете шта се стварно догађа.
Деца имају обичај да замишљају најгоре када сами
„пишу сценарио”, па зато чињенице могу бити много
мање страшне него њихове мисли.
• Побрините се да ваша деца знају да то није
ничија кривица. Деца могу погрешно да схвате ваш
губитак посла и помисле да се то десило јер сте ви
нешто погрешно урадили. Такође, могу осетити да су
они криви или да представљају финансијски терет. Потребно је да их разуверите, без обзира ког су узраста.
• Деци је потребно да осећају да су од помоћи.
Они желе да помогну. Тиме што ћете се договорити са
њима око смањења џепарца, одлагања скупих куповина, учинићете да се осећају као део породице.
		
(Извор: Обука за активно тражење
посла – Радна свеска за полазнике, НСЗ, 2016)
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АКТУЕЛНО Победник конкурса „Блиц предузетник 2015“

ЕДВИН БЕРА - НАЈБОЉИ

Некадашњи државни првак у џудоу након што је завршио машински факултет од
оца преузео управљање гумаром у Зрењанину. Гумара „Едос“ месечно извезе точкове
у вредности од око 70.000 евра

Е

двин Бера, власник компаније
„Едос“ из Зрењанина, победник
је конкурса „Блиц предузетник
2015“. Дневни лист „Блиц“ девету годину заредом изабрао је најбољег
предузетника у Србији, који је од
Сосијете женерал банке, партнера акције, добио новчану награду од 20.000
евра.
Добитник награде Едвин Бера није
крио срећу: „Желим да захвалим банци,
својој породици, оцу који ме је увео у
посао, а надам се да ћу новац паметно
потрошити“.
Жири је између 400 предузећа која
су остварила добре пословне резултате
одабрао прво 50, а затим и 10 најуспешнијих. Едвин Бера (37 година), бивши
репрезентативац и државни првак у
џудоу и самбу, након што је завршио
машински факултет од оца је преузео
управљање гумаром „Едос“ у Зрењанину, која може да се похвали са 90,5 одсто извоза дистантних прстенова који
се свакодневно користе у индустрији.
„Дневно радимо око тону и по гуме,
од које производимо точкове који се на-

„Прошлогодишњи профит био је
12,5 милиона динара. Запошљавамо
13 радника, а поред младих момака, у
производњи имамо људе који ту раде
годинама. Годишње у просеку произведемо око два милиона точкова, а природа посла којим се бавимо омогућује да
немамо шкарт. Све што не искористимо
поново се обрађује и имамо нову гуму
за следећу туру точкова“, каже Бера.

Жири

влаче на ваљке који вуку транспортне
траке и користе се као потрошни материјал углавном у рударској индустрији“, објаснио је Бера.
Гумара „Едос“ месечно извезе точкове у вредности од око 70.000 евра. Њихови клијенти су углавном из Немачке,
Италије, Грчке, али и из земаља у региону.

О најбољима је одлучивао шесточлани жири, на челу са министром финансија Душаном Вујовићем. Чланови
жирија су били: Зоран Мартиновић,
директор Националне службе за
запошљавање, Јелена Булатовић,
извршна директорка Српске асоцијације менаџера, Александар Грачанац, координатор Форума МСПП у
Привредној комори Србије, Биљана
Пешић, директор продаје за мала
предузећа и предузетнике у Сосијете
женерал банци и Сузана Лакић, новинар „Блица“.

Око 22.000 људи са територије Панчева на евиденцији НСЗ

НАЈТРАЖЕНИЈИ ШИВАЧИ, БРАВАРИ И КРОЈАЧИ

У просеку, незапослена особа у Панчеву има 40 година и посао чека четири и по године, подаци су панчевачке филијале
Националне службе за запошљавање. Више од половине незапослених на евиденцији чине лица са средњом стручном спремом.
„Што је виши степен стручне спреме, краће се чека посао. Тако лица са седмим степеном на посао чекају у просеку мање
од годину дана. Неквалификована лица у 70 одсто случајева посао чекају дуже од годину дана, а 36 одсто дуже од пет година“,
каже Ивана Мучибабић, пи-ар Филијале Панчево НСЗ.
Према подацима Националне службе, прошле године се највише људи запослило у области машинства, пољопривреде,
економије, права и администрације. Послодавци су са евиденције највише тражили шиваче, браваре, кројаче, вариоце, продавце, конобаре, куваре и комерцијалисте на терену. Занимање, међутим, није једино што утиче на то колико ће неко чекати
посао. Међу кројачима и књиговођама, за којима постоји потреба на тржишту, на посао се чека дуже од годину дана, јер је
мали проценат младих у тим занимањима. Конобари, кувари, дипломирани правници и економисти углавном су млађе
особе, али без искуства.
На евиденцији НСЗ налази се око 22.000 људи са територије Панчева, односно око 11.000 из самог града.

РЕКЛИ СУ
Александар Вулин, министар рада

ЗА ПОВЕЗИВАЊЕ СТАЖА ПРИЈАВИЛО СЕ 5.793 ЉУДИ

Министар за рад Александар Вулин изјавио је да су се у продуженом року пријавиле 5.793 особе за повезивање радног
стажа. Када су у питању војни пензионери пријавило се више од 2.000 људи, док се 930 договорило о вансудском поравнању.
„Када су људи видели да ће држава одржати реч и дати новац, наравно да су сви искористили повољности“, рекао је
Вулин након обиласка београдске филијале ПИО фонда.
На основу закључка Владе Србије од 3. марта 2016. године, обезбеђено је повезивање стажа запосленима и бившим
запосленима у субјектима приватизације, предузећима за професионалну рехабилитацију и запошљавање особа са инвалидитетом, стечајним дужницима над којима је стечај отворен 2015. и 2016. године.
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АКТУЕЛНО На Сајму запошљавања у Краљеву

Ф

РЕКОРДАН БРОЈ ПОСЛОДАВАЦА

илијала Краљево НСЗ организовала је 14. Сајам запошљавања, у просторијама Дома Војске у Краљеву,
уз учешће до сада највећег броја послодаваца на
овој манифестацији - у понуди 61 послодавца из
Краљева и Врњачке Бање било је више од 150 слободних
радних места. Тражени су радници прехрамбене, текстилне,
металске струке, за послове у угоститељству, агенти продаје животног осигурања... Сајам је отворио градоначелник
Краљева Томислав Илић, а посетиоцима се обратио и заменик директора НСЗ Драган Сикимић.
Забележена је посета више од 1.000 незапослених, који
су имали прилику да се у директном контакту представе
послодавцима. Велику помоћ у организацији сајма пружили су волонтери, незапослена лица полазници Клуба за тражење посла.
Своје штандове имали су и представници локалне самоуправе, Регионална привредна комора Краљево, Канцеларија за младе, невладине организације „Хелп“, „Индиго“ и
„Феномена“.
Током сајма уручени су уговори лицима ангажованим
по програму стручне праксе НСЗ и уговори за радне праксе по пројекту „Смањење сиромаштва и унапређење могућности запошљавања маргинализованих и угрожених група
становништва у Србији кроз повећање запошљивости мла-

дих путем професионалне обуке кроз праксу на послу“. Овај
пројекат води НВО „Хелп“, а партнери су НСЗ и локална самоуправа. О пројекту је говорила Станислава Кулиџан, пи-ар
НВО „Хелп“, а уговоре су уручили координатор канцеларије
„Хелпа“ Бане Станојковић, заменик директора НСЗ Драган
Сикимић и градоначелник Томислав Илић.
Србислав Антонијевић

Признања Националној служби за
запошљавање - Филијали Ниш

ДВЕ ЗАХВАЛНИЦЕ
У ЈЕДНОЈ НЕДЕЉИ
Активан приступ и ангажовање у раду Националне службе за запошљавање - Филијале Ниш није прошло незапажено. У само једној недељи
филијали су уручене две захвалнице.
У организацији Удружења рачуновођа и ревизора јужне Србије
(АААС), у Великој сали Скупштине града одржан је семинар на тему
„Електронски потпис у пословању, пословне и рачуноводствене апликације и електронско банкарство“, коме је присуствовало 40 незапослених
са евиденције НСЗ. Овом приликом директору Филијале Ниш НСЗ Бобану Матићу уручена је захвалница за помоћ у организацији семинара.
Поред овога признања, филијала је добила захвалницу и за учешће
на Сајму послова и стручних пракси „Џоб фер 2016“, који је под слоганом
„Твоја каријера почиње овде“ одржан осми пут.
Владан Крстић

Дом културе - 15. aприла

САЈАМ ЗАПОШЉАВАЊА У ЧАЧКУ

Шанса за незапослена лица са територије Чачка, Горњег Милановца, Гуче и Лучана
Национална служба за запошљавање - Филијала Чачак организује Сајам запошљавања 15. априла 2016. године, од
11 до 14 часова, у холу Дома културе у Чачку, Трг устанка 2-6.
Учешћем на сајму послодавцима се пружа могућност да искажу своје кадровске потребе и једноставно и брзо пронађу раднике. На располагању им је и бесплатна професионална селекција приликом избора кандидата, могућност
добијања финансијских средстава и коришћење олакшица при запошљавању.
Позивамо незапослена лица са територије Чачка, Горњег Милановца, Гуче и Лучана да посете Сајам запошљавања,
као и да се претходно јаве свом саветнику ради евидентирања учешћа и добијања додатних информација о припреми
за сајам.
Ана Дојчиновић
Бесплатна публикација о запошљавању
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МИ И ЕВРОПА Како до одрживог развоја Србије

ПЛАН ЗА БОЉИ СВЕТ

Привредни раст мерен само БДП-ом, или чак националним дохотком, није довољан да би
дошло до развоја земље. Поред финансијског потребан је и људски развој

Г

рупа за развојну иницијативу и
Фондација за отворено друштво
Србија организовали су протекле недеље у Београду конференцију „Како до одрживог развоја
Србије: УН Агенда 2030“. Уједињене нације усвојиле су крајем прошле године
Агенду за одрживи развој до 2030. године, коју су подржали председници
свих држава чланица и има зацртаних
17 глобалних циљева и 169 потциљева.
Кампања „Глобални циљеви за одрживи развој“ има за циљ промоцију глобалних циљева одрживог развоја, како
би се у наредних 15 година постигла 3
основна циља: крај екстремног сиромаштва, борба против неједнакости и
неправде и решење проблема климатских промена.
На седници Владе Србије од 30. децембра 2015. године донета је одлука о
образовању Међуресорне радне групе
за спровођење Агенде УН о одрживом
развоју до 2030. године. За председницу групе именована је потпредседница
Владе и министарка за државну управу и локалну самоуправу Кори Удовички.
Главни задатак радне групе је да
прати спровођење Агенде УН и да тим
поводом обједини и координира ставове и активности свих надлежних ми-

нистарстава. Задатак групе биће и да
предложи процес усвајања националне стратегије одрживог развоја, којом
би се хармонизовало остваривање
циљева Агенде УН са условима које Република Србија треба да оствари како
би испунила своје међународне обавезе и успешно привела крају приступне преговоре са Европском унијом.
Кори Удовички је изјавила на
скупу да је Влада Србије у претходне

Квалитетно образовање
и јачање породице
Глобални договор у Србији, у оквиру активности Радне групе за промоцију
Циљева одрживог развоја, организовао је састанак „Како наше организације
остварују Циљеве одрживог развоја“.
На скупу су своје активности представили компанија „Нелт“, организација
„СОС Дечија села Србије“ и Смарт колектив, а у контексту активности које спроводе како би дали свој допринос у реализацији 17 УН Циљева одрживог развоја.
Од септембра 2015. и наша земља усклађује своју развојну политику са усвојеним циљевима одрживог развоја, а нова развојна агенда УН важиће за период
2015-2030.
Нада Стаматовић, из „Нелта“, говорила је о едукативном програму за студенте и истакла да је стратешко опредељење компаније остварење циља број 4,
који је везан за квалитетно образовање. „Уколико желимо да нам земља цвета
једног дана, морамо више водити рачуна о квалитетном образовању младих и
организацији пракси“, нагласила је Стаматовићева.
Милица Мишковић је представила две иницијативе Смарт колектива - ЦСР
Индекс и Академију пословних вештина. ЦСР индекс је у вези са реализацијом
циља 8, а представља листу компанија које су у своје пословање уградиле
вредности друштвене одговорности. Милица је истакла да о друштвено одговорном пословању сви причају, а да ЦСР Индекс прича о лидерима друштвене
одговорности.
Светлана Дамњановић, из Фондације „СОС Дечија села Србије“, представила је два програма - економско оснаживање младих који излазе из система
социјалне заштите и пројекат јачања породице.
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две године остварила зацртане приоритете, нарочито по питању фискалне
консолидације, али и упозорила да
сада предстоје најтежи задаци, попут
реформе јавног сектора. Она је указала
да цивилно друштво не сме само себи
да буде циљ, већ треба да буде механизам посредовања различитих интереса. Према њеним речима, Уједињене
нације у својој традицији наглашавају
да привредни раст мерен само БДП-ом,
или чак националним дохотком, није
довољан да би дошло до развоја земље.
Поред тог финансијског, потребан је и
људски развој, који укључује пре свега образовање и здравство, објаснила
је Удовички и подвукла да се циљеви
развоја поклапају са стандардима Европске уније, када је реч о владавини
права, макроекономској стабилности и
ефикасној јавној управи.
УН су у септембру 2015. године
усвојиле нову агенду за одрживи развој до 2030. године, а Србија је приступањем тој агенди прихватила да
усклађује развојне политике на националном нивоу са циљевима одрживог
развоја. Међу тим циљевима су окончање сиромаштва, глади, обезбеђење
здравог живота, инклузивног и квалитетног образовања, подстицање родне
равноправности и обезбеђење приступа води за пиће.
Одрживи развој је развој који
води рачуна о ограничености ресурса,
међуповезаности привреде, друштва,
културе и животне средине, као и о
праву свих грађана, укључујући будуће генерације, да учествују у развојним процесима и уживају у благодетима развоја.
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МОЈ ПУТ Традиција породице Колашинац из Новог Пазара траје 70 година

ЛЕПИЊА С МИРИСОМ ВРЕМЕНА

Тајна дединог рецепта из 1945. Прво сам научио да продајем, а онда да правим производе.
Са 17 година постао сам мајстор пекарства. Наставио сам, да се занат не би угасио, а и нисам
имао други посао
„Јесу ли млаке, вруће или решије?
Волим код вас да тргујем“, каже старија госпођа, редовна муштерија, кроз
прозорче једне од настаријих пекара у
Новом Пазару и бира велику лепињу
од 500 грама, односно питицу, како је
власник назива. У овом локалу код Албина Колашинца (35) избор пецива
није велики, али традиција, рецепт и
квалитет трају већ 70 година.
Његов деда Адија и отац Бесим
годинама су од 1945. месили и развијали тесто, после га пекли у старој пећи, а
и сам Албин је уз њих, од своје једанаесте године, упијао знање и искуство. Чак
и да их не пробате у Старој чаршији, од
ових врућих и нестварно меких лепиња
не можете побећи у Новом Пазару, јер
ће вам бити понуђене у ћевабџиницама, напуњене врућим пазарским ћевапима.
„Прво сам научио да продајем, а
онда да правим производе. Са 17 година постао сам мајстор пекарства, а од
2009. године, када ми је отац преминуо,
и главни у овој пекари. Наставио сам,
да се занат не би угасио, а и нисам имао
други посао. Хвала богу, снашао сам се

Деда је некада давно правио
квасац кувајући плодове брезе
који висе на дрвету, а користио
је и нохут, врсту леблебије.
Нису имали бојлер, него су
доносили воду са реке Рашке и
грејали је
Бесплатна публикација о запошљавању

На посао долази у пола три ујутру и завршава 12 сати касније.
Због тога леже око девет, али обавезно одспава који сат поподне
и сада сам ту где јесам“, прича ми док
припрема тесто пред убацивање у пећ.

Највећа гужва испред радње је
сваке вечери, током Рамазана, када
људи после целодневног поста долазе
по вечеру.
Осим лепиња, у излогу су и кифле,
такође по старинском рецепту. Албин
каже да људи који желе да се подсете
ђачког доба дођу овде да пробају кифле
које се на исти начин праве као кад су
били школарци.

Ова стара пекара од блата (черпића) налази се у Старој чаршији, по
којој је и добила име.
„У лепиње иду: брашно, вода, со и
герма, односно квасац. Овакав изглед
добијају јер их печемо у природној
фуруни, на дрва, на јакој температури
од 300 до 350 степени. Деда је некада
давно правио квасац кувајући плодове
брезе који висе на дрвету, а користио је
и нохут, врсту леблебије. Нису имали
бојлер, него су доносили воду са реке
Рашке и грејали је“, сећа се.
Четири генерације: деда Адија био
је један од првих пекара у граду, наследио га је син Бесим, затим Албин, а ту је
и мали Керим. Мој саговорник долази
на посао у пола три ујутру и завршава
га 12 сати касније. Због тога леже око
девет, али обавезно одспава који сат
поподне.
„Ако хоћете да радите овај посао,
морате да се прилагодите оваквом стилу живота. Зато није лако наћи раднике, људи мисле да је ово једноставан
посао, али не издрже дуго. Сада нас
четворица радимо у пекари. Мој син
Керим има осам година и за сада му
је овај посао интересантан. Имам и две
ћерке, наврате понекад. Волео бих да
син научи занат, али да будем искрен,
маштам о томе да га видим у белом,
докторском мантилу, уместо пекарског“, каже Албин.
Н.Благојевић, www.pricesadusom.com
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ГОРЕ - ДОЛЕ Богати устукнули пред религиозним тензијама, крхком економијом и
мигрантима

МИЛИОНЕРИ НАПУШТАЈУ ЕВРОПУ
Париз прошле године напустило 7.000 милионера, Рим 5.000, Атину 2.000.
Најпопуларније дестинације за одлазак Аустралија и Израел

Милионери у све већем броју напуштају Европу, због
растућих религиозних тензија, забринутости у погледу крхке
економије и прилива миграната из Сирије, каже експерт Ендру Амуал из консултантске компаније „Њу ворлд велт“ (New
World Wealth). Према његовим предвиђањима, милионери ће
у великом броју напуштати Француску, Немачку и Белгију, а
најпопуларније дестинације за одлазак су Аустралија и Израел, преноси америчка телевизијска станица Си-Ен-Би-Си.
„Три од четири града са највећим одливом милионера у
2015. години су у Европи, а то су Париз, Рим и Атина“, наводи
се у извештају те консултантске куће.
Француска престоница је имала највећи одлив, пошто је
изгубила шест одсто своје популације милионера или око 7.000
људи. Из Рима је прошле године отишло 5.000 милионера, из
Чикага 3.000, а из Атине 2.000, према подацима ове компаније.
„Француска је тешко погођена ескалацијом религиозних
тензија између хришћана и муслимана, нарочито у урбаним
подручјима. Очекујемо да ће се миграција милионера из
Француске у наредној деценији убрзати због ескалације ових
тензија“, додаје Амуал.
Француска и Немачка имају најбројнију муслиманску популацију међу чланицама Европске уније, по 4,7 милиона муслимана свака, према подацима истраживачког центра „Пју
рисерч“. Француска је, такође, домовина највећег броја Јевреја
у Европи, којих у тој земљи око 310.000. Како наводи Си-Ен-БиСи, међу њима је нарастао страх од антисемитизма након прошлогодишњег терористичког напада на јеврејску продавницу
у Паризу, у ком су погинула четворица Јеврејина.
„Око 80 одсто милионера који су прошле године прешли
у Израел дошло је из Европе“, изјавио је Амуал за Си-Ен-БиСи. Истовремено, градови са највећим приливом милионера су
Сиднеј, у који је лани дошло 4.000 милионера, затим Мелбурн
(3.000), Тел Авив (2.000), Дубаи (2.000), Сан Франциско (2.000)
и Ванкувер (2.000).

Пад незапослености у еврозони

НАЈНИЖИ НИВО
У ПОСЛЕДЊЕ ЧЕТИРИ И
ПО ГОДИНЕ

АУСТРИЈА
Већа незапосленост због избеглица
Број незапослених у Аустрији је порастао у марту, пошто
је долазак азиланата у ту земљу почела да бележи и статистика, па и подаци о незапослености. Око три четвртине
пораста незапослених отпада на избеглице, а две трећине избеглица без посла се налази у Бечу.
Број незапослених је у марту порастао за 2,4 одсто, на
438.654, а међу нешто више од 10.000 нових незапослених
било је 7.580 азиланата. Сервису за запошљавање су се у
марту пријавила 22.674 азиланта: 7.946 Сиријаца, 4.860
Авганистанаца, 3.520 држављана Русије, 1.126 Иранаца,
1.233 Ирачанина и 845 Сомалијаца.

ШПАНИЈА

РАСТ ЗАПОШЉАВАЊА
У УСЛУЖНОМ СЕКТОРУ

У еврозони је у фебруару било 16,63
милиона незапослених, за 39.000
мање него у јануару
Стопа незапослености у еврозони пала је у фебруару на
10,3 одсто, најнижи ниво у последње четири и по године, у
односу на ревидираних 10,4 одсто из јануара, према објављеним званичним подацима европске службе за статистику
Евростат. Истовремено, стопа незапослености у 28-чланој Европској унији се у фебруару задржала на 8,9 одсто, саопштио
је Евростат, а преноси агенција „Франс прес“.
У еврозони је у фебруару било 16,63 милиона незапослених, за 39.000 мање него у јануару, док је у ЕУ било 21,65 милиона незапослених, за 59.000 мање него претходног месеца.
Немачка је у фебруару имала најнижу стопу незапослености
- од 4,3 одсто, захваљујући снажној домаћој економији и традиционално јаком извозу машина и аутомобила, преноси
агенција АП. Ипак, стопа незапослености је остала висока у
Шпанији, где износи 20,4 одсто, као и у Грчкој - 24 одсто.
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Незапосленост у Шпанији смањена је у марту за 1,4 одсто у односу на фебруар, саопштило је шпанско министарство рада. Број незапослених је пао за 58.216, на 4.094.770
особа, наводи се у саопштењу министарства и додаје да је
незапосленост на годишњем нивоу пала за преко осам одсто,
преноси агенција „Франс прес“.
У услужном сектору, који запошљава 13,16 милиона
људи, примећено је побољшање, захваљујући расту запошљавања од 57.348. У прошлој години незапосленост у Шпанији је смањена за 357.169, због чега је званична стопа незапослености на крају 2015. године износила 20,9 одсто.
Национална служба за запошљавање • www.nsz.gov.rs

САЗНАЈТЕ ВИШЕ Ускоро ће милион становника Србије користити интернет за
продају и куповину

ИНТЕРНЕТ ИСПРАЗНИО И СТОЧНЕ ПИЈАЦЕ

Продају се дрва, угаљ, шерпе, казани за ракију, беби опрема, кухињски ножеви... И куповина
и продаја говеда, коња, свиња и оваца сели се са традиционалних места трговине

С

ве више производа се продаје
преко друштвених мрежа и то
је процес који је немогуће зауставити. Ускоро ће милион становника у Србији користити интернет
за продају и куповину. Продају се дрва,
угаљ, шерпе, казани за ракију, ципеле,
патике, беби опрема, кухињски ножеви,
есцајг...
Подаци Републичког завода за
статистику, који су објављени недавно, показују да је поручивање робе и
плаћање услуга путем интернета порасло за трећину у односу на прошлу
годину. Према овим истраживањима,
више од 900.000 грађана куповало је
робу и плаћало услуге путем интернета, а та бројка је за 300.000 виша него
прошле године.
И куповина и продаја говеда, коња,
свиња и оваца сели се са традиционалних места трговине. Велики фармери
стоку набављају из увоза или директно
од других фармера - пишу „Новости“.
Некада се знало - прасићи, телад или
јагањци, када је време продаји, возе се
на сточну пијацу. На пијацу се одлазило по нову краву, коња, овна, али и да се
види и буде виђен. Ситуација се, међутим, слажу се сточари, а и стручњаци,
последњих година значајно изменила,
па сточне пијаце више нису оно што су
некад биле.
Фармери стоку за продају налазе
путем интернета или огласа, често и у
иностранству, ако желе квалитет. И време одржавања сточних пијаца, посебно
у варошима ближим граници са Босном
и Херцеговином, а и онима ближе Косову и Метохији, померило се према ноћним сатима, како би се стока, најчешће
из „сиве зоне“, без адекватних папира,
до свитања отпремила преко границе.
„Памтим
некадашње
сточне
пијаце, одржаване су у сваком већем

месту“, присећа се Стипан Шарчевић,
сточар, власник фарме товних свиња из
Старог Жедника. „Тамо смо продавали
и куповали, а био је то и својеврстан
друштвени догађај. Ствари су се сада
промениле. Пијаце су више бувљаци,
са све мање стоке, пошто се и сточни
фонд смањује, а и стока се другачије набавља, преко огласа... Сада само старији
пољопривредници, који су навикли, одлазе на пијаце да понуде и да купе.“
Његов млађи колега, Мирослав
Катић из Стапара, који води породичну фарму са 130 музних говеда, наводи
како за њега, али и већину младих сточара, сточне пијаце више нису решење.
„Када смо набављали прва грла
увезли смо их из Холандије, а лани
смо увезли још грла из Немачке“, објашава Катић. „На сточним пијацама тог
квалитета једноставно нема. Мушку и
женску телад задржавамо, тако да на
тај начин додатно попуњавамо фарму.
Можда колеге које се баве товом стоке
одлазе на пијаце и купују телад, али и
они се све више ослањају на интернет
и друге видове директног контакта са
продавцима.“

Од багера до љубавних писама
Менаџер за односе с јавношћу сајта „Лимундо“ Анђелка Дуцић рекла је за
„Танјуг“ да се на том порталу за аукцијску куповину и продају сваког дана региструје 500 нових корисника и сада има више од 360.000 чланова.
„Када би се сви чланови скупили на једном месту и формирали град, то би био
други највећи град у Србији после Београда“, рекла је Анђелка Дуцић.
На сајту „Лимундо“ оглашено је више од 700.000 предмета, а највише се продају и купују књиге, техника, односно мобилни телефони и рачунари, навела је
саговорница „Танјуга“.
Један од најскупљих предмета који је оглашен јесте багер Џоа багеристе.
Интересовање, међутим, не мањка ни за љубавне серијале - љубавна писма из
тридесетих година прошлог века са све дамском ташницом, као и савремене
љубавне приче.
Бесплатна публикација о запошљавању

У просеку трошимо 154
евра по трансакцији
Подаци обједињени у Народној банци Србије показују да становници
наше земље када купују преко страних интернет-сајтова у просеку троше
154 евра по трансакцији. Скромнији
смо када пазаримо преко домаћих
сајтова, па на те куповине, у просеку,
утрошимо 5.566 динара.
Статистички подаци које су Народној банци Србије доставиле банке,
приказују да и наши грађани користе
платне картице за ову врсту савремене трговине. У првих шест месеци 2013. године обављено је 89.700
трансакција плаћања преко интернета и 707.000 трансакција преко страних сајтова.
Проф. др Миладин Шеварлић,
са београдског Пољопривредног факултета, потврђује наводе фармера и
објашњава како се на сточним пијацама данас одвија мањи део промета
живе стоке.
„Најчешће се на њима продаје стока без документације о узгоју и осталих
неопходих докумената, која завршава
у рукама шверцера. Онда је пребацују
преко границе, у Босну и Херцеговину, а
такође и на Косово и Метохију“, истиче
Шеварлић.
Оваквом трговином условљено је и
време рада пијаца. Раније се трговало у
раним јутарњим сатима, а сада пијаце
раде ноћу, како би се стока која је променила власника под окриљем ноћи
могла пребацити преко граница, илегалним каналима, или преко прелаза
који су за то припремљени...
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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

