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црно тржиште у Србији имају десет милијарди евра годишњег
промета. У сивој зони послује око 200.000 потенцијалних
пореских обвезника
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На основу решења инспектора рада у 2015. запослена
је 12.251 особа која је радила на црно. Ту борби није крај јер
је прошлог месеца само на неколико локација на Златибору, Београду и Новом Саду у тренутку доласка инспекције,
са градилишта побегло око 150 радника. Сива економија
и црно тржиште у Србији имају десет милијарди евра годишњег промета. У сивој зони послује око 200.000 потенцијалних пореских обвезника - каже Мирослав Ђиновић,
координатор Сектора за контролу Пореске управе. О те две
боје: сивој и црној у нашој Теми броја.
Недостатак возача привредних возила постао је глобални проблем. Србији има све више пензионера за воланима шлепера, а процењује се да ће ускоро недостајати
140.000 квалификованих возача за транспорт робе и путника. Од 36 земаља, у 23 радно место возача је међу првих
десет које послодавци најтеже попуњавају. О тим, не само
шоферским мукама на страни Лакше до посла.
Србија се у најновијој студији консултантске куће
„Prajs voterhaus Kupers” нашла на самом врху листе
најатрактивнијих локација за градњу нових и проширење
постојећих центара пословних процеса. У информациним
технологијама у Србији тренутно послује близу 2.000 предузећа са 17.700 запослених. Овдашња информатичка индустрија лане је извезла производе и услуге вредне око
420 милиона евра. Циљ је да се 2020. године удвостручи
и извоз и вредност домаћег тржишта. Закључак студије
ОЕЦД-а је да би јако техничко знање Србији дали водећу
позицију за привлачење ИТ операција у иностранству. Детаљније на страин Ми и Европа.
-Чаробни пасуљ сам почео са 15 долара, а кабине са
пет долара. Нисам имао хиљаде евра. Тек кад су стигле
прве резервације, ја сам позајмио новац - открива део тајне
успеха и свој пут на страни Мој пут креативац из Железника Никола Вучићевић.
Да ли послодавац може да ме прогласи технолошким вишком иако сам на породиљском боловању? Имам
ли право на материјално примање ако ја откажем уговор
о раду? Да ли уговор на одређено време може да буде закључен на мање од месец дана - нека су од питања наших
читалаца на која одговарамо на страни Питали сте нас?
Куповина пољопривредног земљишта у иностранству:
уносна инвестиција или повратак колонијализма? Куповина пољопривредног земљишта у иностранству доживела
процват протеклих година У руке странаца између 2000.
и 2010. путем куповине или закупа на дужи период прешло укупно 203 милиона хектара, што је површина осам
пута већа од Велике Британије. Светска банка објавила
2010. да је у само 21 одсто од 14 земаља које су продале
земљу странцима покренута пољопривредна производња.
Сазнаће те више на страни Сазнајте више.
Од 2028. у Хрватској се у пензију неће ићи пре 67 година. Жене рођене 1958. тек ће 2023. остварити услове за
старосну пензију, кад напуне 65 година живота, а не 2020.
како прописује садашњи закон. Детаљније на страни ГОРЕ
- ДОЛЕ.
Да ко високо лети може да и још више узлети говоре пословни резултати Ер Србије за прошлу годину. Ова
авио-компанија увећала је нето профит за 44 одсто док је
у 2015. примила 400 нових запослених. Остварен је и раст
броја превезених путника од 11 одсто. Шире на страни
Привреда.

Редакција

ПРИВРЕДА Ер Србија увећала нето профит за 44 одсто

УЗЛЕТ ПРОФИТА И ЗАПОСЛЕНОСТИ

Авио-компанија 2015. примила 400 нових запослених. Остварен и раст броја
превезених путника од 11 одсто

Е

р Србија је остварила нето профит од 3,9 милиона евра
у 2015, премашивши за 44 одсто добит од 2,7 милиона евра из претходне године, саопштио је српски
авио-превозник. Национална авио-компанија је тако
другу узастопну годину свог пословања била профитабилна.
Укупни приходи Ер Србије у 2015. износили су 305 милиона евра, и били су за 16 процената већи у односу на годину раније. Остварен је и раст броја превезених путника од
11 одсто на 2,55 милиона у односу на претходну годину, а
повећана је искоришћеност капацитета за превоз путника,
мера која показује однос попуњених у односу на укупан број
седишта, која је у 2015. износила 71 процентни поен, у односу
на 67 процентних поена годину дана раније.
Наставак експанзије Ер Србије је у 2015. години створио
могућност за отварање бројних радних места, при чему је
авио-компанија примила 400 нових запослених и повећала
укупан број запослених у оквиру Ер Србија групе укључујући
и зависна предузећа Ер Србија кетеринг и Ер Србија граунд
сервисиз на 2.450.

Кикинда

СТЕЧАЈ ЗА “БАНИНИ”

ПРОДУЖЕН РОК ЗА
ПРИВАТИЗАЦИЈУ
“ГАЛЕНИКЕ”

кикиндској фабрици слаткиша “Банини“ покренут је стечајни поступак потврђено је Тањугу у тој фабрици. Рачун “Банинија“, некада једне од највећих фабрика слаткиша у Србији, блокиран је још у
децембру прошле године за износ од 258 милиона динара. „Банини“
је упошљавао око 500 радника, а у финансијске проблеме запао је 2010.
године због кредита подигнутих ради изградње нове фабрике са циљем
проширења капацитета.

Министарство привреде продужило је
рокове у оквиру јавног позива за продају 25
одсто удела у „Галеници до 27. маја, потврђено
је Тањугу у Влади Србије. Тендерску документацију заинтересовани би морали да откупе
до 10 маја.

У

Признање Министарства рада запошљавања и социјалне политике

У “ХЕМОФАРМУ” НАЈБОЉИ УСЛОВИ ЗА РАД
Компанија “Хемофарм” добитник је Националног признања „28 април“ за преданост вредностима безбедности и
здравља на раду и ширењу културе превенције. Ово је друга
година за редом да Хемофарм добија признање за бригу о
2.600 запослених у једној од најосетљивијих и најзахтевнијих
индустрија.

На свечаности у Атељеју 212 којој је присуствовао и
министар рада, запошљавања и социјалне политике Александар Вулин, Управа за безбедност и заштиту на раду
доделила је признања правним лицима, предузетницима и
појединцима поводом 28. априла Светског дана безбедности
и здравља на раду.
Генерални директор “Хемофарма” Роналд Зилигер истакао је да ова компанија сваке године у едукације из ове
области, уложи више од 300 хиљада евра и да се сваки евро
исплати.
„Ова награда је још један доказ који потврђује да је “Хемофарм” компанија која је најпожељнији послодавац у области фармације више година уназад. Статистика говори да
смо у 2014. години смањили повреде за 4.3 одсто, и нисмо
убележелили ниједну професионалну болест. Највећи степен
повреде је да будем прецизан благо угануће чланка. Овакав
статус нисмо заслужили само зато јер редовно стижу плате,
које су разуме се најважнији елемент у радном односу. Пожељност једне компаније мери се свеукупном бригом о појединцу, а код нас је то ствар стратешког опредељења“, рекао
је Зилигер.

АКТУЕЛНО Сајам запошљавања у Пироту

ПОНУЂЕНО 221 РАДНО МЕСТО

Успешни сајмови спречавају одлив кадрова у друге градова. Циљ је да стопа
незапослености буде око 15 одсто

У

Спортској хали „Кеј“ у организацији Националне
службе запошљавања Филијала Пирот организован
је Сајам запошљавања. На Сајму су се представила 30
послодавца који су понудили 221 радно место. Квалитетна понуда за радницима различитих занимања изазвала
је велико интересовање незапослених.
Драган Сикимић, заменик директора НСЗ, приликом
обиласка Сајма и у изјави медијима истакао је значај добре
и континуиране сарадње НСЗ и послодаваца како би се организовао квалитетан сајам запошљавања са квалитетном
понудом радних места коју су послодавци на овом сајму исказали. Навео је да ће НСЗ и сви релевантни партнери наставити с активностима, а у циљу стварања нових могућности
за запошљавање, напомињући да је Влада Србије преко НСЗ
издвојила 2,8 милијарди динара за активне мере политике
запошљавања и 550 милиона динара додатних средстава за
мере за ангажовања ОСИ, уз помоћ којих ће на територији
Србије проћи око 130.000 особа.
Такође, је истакао да је 2016. година проглашена годином предузетништва у Србији, да је Влада Србије издвојила
16 милијарди динара, од тога 4,4 милијарде бесповратних
средстава. Паралелно са овим иде и програм трансфера технологија, вредности од 6,9 милиона евра од чега је Влада
издвојила милион евра, а ЕУ кроз програм ИПА 2013 4,9 милиона евра, у том програму између осталог ће домаћа памет
и технологија бити истраживана и развијана, а након тога
трансферисана и продата домаћој привреди. Све ово заједно
додатно ће утицати на смањење стопе незапослености, а наш
циљ је да стопа незапослености буде око 15 одсто.
Драгана Тончић, начелница Пиротског управног округа, истакла је значај ове манифестације, што је изузетно
битно за незапослене, јер се на овај начин спречава одлив
кадрова у друге градова и иностранство док је Милица Го-

лубовић, помоћница председника Општине Пирот, истикла
успешну сарадњу коју има пиротска Филијала НСЗ и Општина Пирот на реализацији мера и програма ЛАПЗ за 2016. годину.
Јелена Костић, директорка НСЗ Филијала Пирот, навела је да на евиденцији НСЗ има 12.500 незапослених на територији читавог Пиротског округа, од тога највише је у Пироту
око 7.500. Ми на овај начин покушавамо још једном да дамо
максималан напор да људи који траже запосљење могу да
дођу до њега. Битна је воља и жеља за послом, посла има,
видите и сами, и по броју послодаваца се то такође може видети, а и послодавци су добри и квалитетни. Подсетила бих
само да су учесници на Сајму послодавци који су ранијих
година награђивани од стране НСЗ на републичком нивоу
као послодавци који уз финансијска али и без финансијских
средстава подршке запошљавају највећи број лица.
Миљан Јонић

У Свечаној сали Општине Пирот уручени уговори корисницима субвенција

ОД СТРУЧНЕ ПРАКСЕ ДО ПРЕДУЗЕТНИЧКИХ ВОДА

У Свечаној сали Општине Пирот
прошлог месеца су у два наврата уручени уговори корисницима субвенција
за самозапошљавање, послодавцима
као и извођачима јавних радова и особама укљученим у програм стручна
пракса.
Директорка НСЗ Филијала Пирот,
Јелена Костић честитала је будућим
предузетницима и послодавцима као
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и осталим корисницима субвенција
нагласивши да субвенције за самозапошљавање могу да користе сва лица са
евиденције НСЗ која су прошла обуку за
покретање сопственог бизниса, а да ће
им пиротска Филијала НСЗ и даље бити
место и ослонац у развоју бизниса који
покрећу, кроз све врсте подршке која је
предвиђена мерама и програмима активне политике запошљавања.
Приликом уручења одлука лицима
укљученим у програм стручна пракса
и будућим извођачима јавних радова,
директорка Костић је нагласила значај
ових мера, који даје могућност младим
људима да дођу до практичних знања
и стекну преко потребно искуство и
напредују у својим каријерама, док се
кроз јавне радове ангажују лица која
су у стању социјалних потреба и из категорија теже запошљивих како би им
се пружила могућност радног ангажовања.
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Градоначелник Пирота мр Владан
Васић истакао је да Пирот на много
начина покушава да смањи незапосленост, а један од њих су управо и програми субвенција за запошљавање који
се реализују у сарадњи са НСЗ. Субвенције за самозапошљавање је добило
20 будућих предузетника који улазе у
предузетничке воде, осам послодаваца
добило је субвенције за запошљавање
особа из категорије теже запошљивих
особа, подељено је 13 одлука извођачима јавних радова на којима ће бити
ангажовано 36 особа, 21 послодавцу је
одобрено ангажовање 23 особа по програму стручна пракса. Општина Пирот
је за различите програме запошљавања
незапослених Пироћанаца из буџета
издвојила око 14 милиона динара.
М.Ј.
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АКТУЕЛНО Због обавеза према кооперантима “Јура”одлучила да ради и у дане празника

УСКРС ПРОСЛАВИЛИ РАДНО

У последње две године, Инспекторат за рад обавио седам редовних и још пет надзора по захтеву запослених. У фабрици “Јура” у Лесковцу инспектори нису пронашли
доказе о злостављању и малтретирању радника
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нспектори рада током надзора
у фабрици “Јура” у Лесковцу
нису пронашли доказе о наводном злостављању и малтретирању радника, нити је било ко од
запослених пријавио такве случајеве,
саопштило је Министарство за рад,
запошљавање, борачка и социјална
питања. Како се наводи, инспекција је
спроведена након што су радници Јуре,
незадовољни одлуком послодавца да 2.
и 3. мај буду радни дани, у среду обуставили рад на 15 минута.
„Инспекторима рада послодавац је
предочио да је због обима посла и обавеза према кооперантима, предузеће
одлучило да ради и у дане празника.
Према Закону о раду, послодавац може
да одреди запосленом да ради на дан
верског или државног празника с тим
да је у обавези да му плати увећану зараду, што у случају “Јуре” до сада није
било спорно”, стоји у саопштењу.
Додаје се да се Инспекторату за
рад до сада нису обраћали запослени
у тој корпорацији због злостављања на

раду али и да је забележено
неколико пријава бивших радника “Јуре” који су се по престанку радног односа, обраћали
инспекцији са притужбом да
су у бившем предузећу трпели
неки вид мобинга.
„У последње две године,
Инспекторат за рад је обавио седам редовних надзора у области
радних односа И безбедности и
здравља на раду ДОО Јура Рача,
као и још пет надзора по захтеву
запослених који су се односили
на отказ уговора о раду по основу проглашења технолошким вишком
као и на упозорење пред отказ уговора
о раду”, пише у саопштењу.
Министарство је позвало запослене да се у случају злостављања на раду
обавезно обрате особи у предузећу
задуженој за покретање поступка за
заштиту од злостављања, а да се у случају да послодавац не испуни своје законске обавезе, обрате Инспекторату за

рад, Републичкој агенцији за мирно решавање спорова или надлежном суду.
„Јурина” фабрика у Лесковцу отворена је пре четири године и у њој је
запослено 1.600 радника. Компанија
„Јура” је недавно почела изградњу још
једне фабричке хале у Лесковцу где ће
посао добити још 700 радника. Град је
бесплатно уступио земљиште за нову
фабрику.

Сајам запошљавања у Шимановцима

ВИШЕ ОД 1.000 ПОСЕТИЛАЦА

На сајму учествовала 23 послодавца, који су исказали потребу за
запошљавањем око 500 радника
Први у низу планираних сајмова запошљавања на подручју Срема, у организацији Филијале Сремска Митровица НСЗ и Општине Пећинци, одржан је у хотелу „Европа” у
Шимановцима. На сајму су учествовала 23 послодавца, који
су исказали потребу за запошљавањем око 500 радника. За
више од 1.000 посетилаца, колико је присуствовало сајму, локална самоуправа је обезбедила превоз, како би што већем
броју незапослених било омогућено да посете сајам и добију
прилику за проналажење посла.
Међу послодавцима који су се представили на сајму
биле су и компаније: Бош, Сика, Тримо, Агросава, Милшпед,
Кофикеб, Термомонт, Полино, Исомат, Индустрија меса
„Ђурђевић”, Суноко, ИТМ група, Лагермакс...
Тражили су се економисти, дипломирани технолози, дипломирани инжењери грађевине, хемијски техничари, трго-

Бесплатна публикација о запошљавању

вци, возачи, пекари, пословође, месари, бравари, заваривачи,
виљушкаристи, монтери грејања, мајстори на одржавању,
спремачице, књиговође...
Посетиоцима сајма у Шимановцима обратила се председница Општине Пећинци Дубравка Ковачевић Суботички, која је нагласила да Пећинци привлаче све већи број
инвеститора који отварањем нових радних места значајно
утичу на смањење незапослености.
Сајам је отворио заменик директора НСЗ Драган Сикимић, који је овом приликом истакао да је Влада Србије за
мере активне политике запошљавања у овој години издвојила 2,8 милијарди динара, уз додатних 500 милиона динара
намењених особама са инвалидитетом.
„Осим тога, Влада је издвојила и 16 милијарди динара
за 2016. као годину предузетништва, од чега је 4,4 милијарде
намењено директно предузетницима”, нагласио је Сикимић.
На подручју Срема планирана су још три сајма запошљавања, током маја у Сремској Митровици, у јуну у Руми,
а традиционално ће у оквиру Сајма привреде у октобру бити
одржан и Сајам запошљавања у Новој Пазови.
У протеклом периоду на сајмовима је учествовало више
од 700 послодаваца који су исказали потребу за ангажовањем 7.550 радника. На самим сајмовима или непосредно
након њиховог одржавања посао је пронашло преко 4.000
Наташа Радмановић
назапослених.
11.05.2016. | Број 673 |
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ТЕМА БРОЈА Сива економија и црно тржиште у Србији имају десет милијарди евра
годишњег промета

БОЉА КОНТРОЛА
РАДА НА ЦРНО

На основу решења инспектора рада у 2015. запослена 12.251 особа која је радила
на црно. На неколико локација на Златибору, Београду и Новом Саду у тренутку
доласка инспекције, са градилишта побегло око 150 радника. У сивој зони послује
око 200.000 потенцијалних пореских обвезника - наводи Мирослав Ђиновић,
координатор Сектора за контролу Пореске управе

Н

а основу решења инспектора рада у 2015. запослена
12.251 особа која је радила на црно. На неколико локација на Златибору, Београду и Новом Саду у тренутку доласка инспекције, са градилишта побегло
око 150 радника. У сивој зони послује око 200.000 потенцијалних пореских обвезника - наводи Мирослав Ђиновић,
координатор Сектора за контролу Пореске управе
У првом кварталу године инспектори рада затекли су
4.793 радника на црно, од којих је после предузетих мера инспектора са послодавцем, око 80 одсто радника засновало
радни однос. Како је изјавио министар за рад, запошљавање,
борачка и социјална питања Александар Вулин, послодавци су кажњени новчаним казнама у укупном износу од 62
милиона динара, а на основу издатих прекршајних налога у
републички буџет уплаћено је око 7,5 милиона динара. Прошле године на основу решења инспектора рада за целу годину запослена је 12.251 особа која је радила на црно.
У сопштењу за јавност Министарства за рад, запошљавање, борачка и социјална питања наводи се да је у другој
половини априла на градилиштима широм Србије, инспекција рада је утврдила да је од 2.031 радника, чак 309 њих
радило без уговора о раду и пријаве на обавезно социјално
осигурање. Као се у саопштењу наводи, контролама је било
обухваћено 435 послодаваца, а посебно су контролисана градилишта на Копаонику и Златибору, на Коридорима 10 и 11,
у Београду и Новом Саду. На неколико локација на Златибору, Београду и Новом Саду у тренутку доласка инспекције, са
градилишта је побегло око 150 радника.
Сива зона - рак рана
Мирослав Ђиновић координатор Сектора за контролу
Пореске управе, упозорава грађане да морају имати свест о
томе колико је сива економија штетна, као и да куповином
производа на црном тржишту, подржавају такво пословање.
Колико је стање алармантно, говоре и најновији подаци који
показују да у сивој зони послује око 200.000 потенцијалних
пореских обвезника навео је Ђиновић на конфернцији у организацији Фондације „Конрад Аденауер“ и “Бизнис инфо групе“ под називом “Аргументи“.
“У Србији има око 470.000 регистрованих обвезника, а
процене су да их је око 30 одсто у сивој зони. За контролу
толиког броја обвезника недостају инспектори и на терену и
у канцеларији “, рекао је Ђиновић и додао да су од почетка
године порезници решили око 70 случајева нерегистрованих
делатности тако што су их „утерали у легалне токове“. Он је
објаснио да је крајње време да Пореска управа заузме место
у систему државне управе, јер је без порезника добро функционисање државе незамисливо.
Усвајање закона о инспекцијском надзору требало би,
како се очекује, да допринесе смањењу сиве економије, а
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ефекти су се већ осетили, будући да је од августа прошле
године, откада се пропис примењује, до сада обављено око
170.000 инспекцијских контрола и регистровано око 4.500
привредних субјеката. Пропис би, како се очекује, требало да
утиче и на унапређење поступања инспекција, будући да су
се грађани раније често жалили, између осталог и на професионалност и незнање.
Нелојална конкуренција на штету привредника
Сива економија и црно тржиште у Србији имају 10 милијарди евра годишњег промета, а овај проблем може да
се реши само уколико се сузбију њихови извори. Потребно
је што пре затворити „путеве” којим роба стиже у нелегалне
токове, уместо што идемо од касе до касе и контролишемо
фискалне рачуне и машемо стратегијама које су бесмислене
у решавању овако озбиљног проблема, каже за „Политику”
Милан Кнежевић, власник конфекције „Модус”. Према његовим речима уколико има воље, црно тржиште може да се
укине за кратко време.
“Прва мера је екстерна контрола царине где би требало контролисати робу која долази из Турске (текстил), Кине
(роба широке потрошње) и Мађарске (одакле нам стижу прехрамбени производи). Довољно је упоредити цене и пратити
материјално раздуживање те робе”, каже он и додаје да је важно забранити продају на местима где не постоје технички
услови за то. Једно од решења би, сматра, могло да буде и то
да се уведе обавеза да на сваком продајном месту власник
мора да има валидан документ о пореклу робе и фактуру
којом може да документује да је она из легалних токова и да
су на њу плаћени, макар претходни, ПДВ и царина.
Национална служба за запошљавање • www.nsz.gov.rs

Извући раднике из “ужаса рада на црно”
На централној прослави Дана Савеза самосталних синдиката Србије (СССС) која се одржала крајем прошлог месеца у Крушевцу, министар за рад, запошљавање, борачка
и социјална питања Александар Вулин истакао је да је у
овој години први и основни циљ Министарства да се што
више радника извуче „из ужаса који се зове рад на црно“.
“Прошле године, из тог мрака, решењем Инспекције рада,
извукли смо више од 12.000 људи. У прва три месеца ове
године, на основу решења наших инспектора, близу 4.000
људи засновало је радни однос и коначно су почели да им
се уплаћују доприноси, почели су да буду видљиви, могу
да кажу да је време које су провели на раду плаћено, сигурно и остаће тако и за њих и за њихове породице”, рекао
је Вулин.
Он је нагласио да је пред нама закон који се мора донети, који ће, по први пут заштити положај људи који раде
сезонске послове, које до сада „једноставно нисмо видели, нисмо разумели њихов рад и њихову муку“, а затим и
Закон о привременом раду, односно раду преко агенција.
Дан Савеза самосталних синдиката Србије је 27. април,
а ове године обележава се 113 година постојања. Први
раднички савез формиран је 1903. године, а СССС данас
има 410.000 чланова, 28 гранских синдиката, најстарија
је и највећа синдикална централа у Србији, и нестраначка организација искључиво на страни радника, истакао
је Љубисав Орбовић председник СССС. Прослави синдиката присуствовали су и потпредседник владе Расим
Љајић, градоначелник Крушевца Драги Несторовић, а
најистакнутијим појединцима уручена су синдикална признања „27. април“.
Привредници углавном замерају да се о губицима које
доноси сива економија стално говори из угла државе, док
нико не помиње колику штету привреда трпи због нелојалне
конкуренције. У том смислу Кнежевић каже да је чињеница
да онај ко у Србији ради и плаћа све легално, уз овакву ситуацију и фискалне и парафискалне намете, не може да опстане.
Држава је крајем прошле године промовисала Национални програм за сузбијање сиве економије, који је представљен као почетак системске борбе против овог проблема, а
један од циљева је да се за пет година сива економија спусти
на ниво од 26,7 одсто. У Тржишној инспекцији кажу да су од
почетка примене овог закона контролисали 700 нелегалних
објеката и тек један одсто њих се регистровао, док су остали
затворили своје радње.
Горан Мацура, начелник Тржишне инспекције, каже
да је Закон о инспекцијском надзору донео битне промене
у раду инспекција. У односу на претходну улогу инспекција,
када је свака била стриктно задужена за свој ресор, сада било
која инспекција, која примети нелогичности на тржишту,
може да направи записник и проследи га оној у чијој је надлежности, што, по мишљењу Мацуре, може доста да помогне раду инспекција и њиховој ефикасности, пише Политика.
Контрола илегалних фирми по становима и кућама
Закона о инспекцијском надзору сигурно ће увести реда
у многе области живота и пословања. Наиме, тај закон треба да обезбеди сигурније пословање за привреднике, смањи
рад на црно али и постави стандарде у поступању инспекцијских служби. По речима стручњака, до доношења таквог
акта у Србији није спроведена суштинска свеобухватна реБесплатна публикација о запошљавању

форма инспекцијског надзора, што је подстицало непредвидивост пословног амбијента, високе трошкове пословања,
као и раст сиве економије и корупције. Први пут тим законом успостављен је баланс превентивних и казнених мера
и стављен акценат на одговорност свих који учествују и изградњи пословног окружења. То значи да оне који послују
легално, инспекција више неће контролисати пречесто и за
исте ствари, већ ће инспектори свој надзор усмерити ка високоризичним субјектима.
Сада ће инспектори посебно контролисати нерегистроване објекте. Наиме, дато им је овлашћење, али и обавеза, да
улазе у нерегистроване објекте јер су раније контролисали
само регистроване привреднике, а нерегистровани су били
практично недодирљиви и ослобођени контроле, што име је
олакшавало да не пријављују раднике и не плаћају никакве
доприносе држави. Инспекцијски подаци указују на то да је
међу приватницима највише нерегистрованих фризерских
салона, ауто-сервиса и перионица, занатских радњи као што
су обућари, шнајдери, продавци разних сокова. Део илегалних радњи налази се у становима или кућама па ће управо
они сада бити на мети инспектора.
Инспекција је од 1. јануара до 31. марта ове године открила 222 нерегистрована привредна субјекта, од којих је
117 одмах регистровано, 98 прекинуло рад и покренуло поступак уписа у регистар, а седам изјавило да не жели да се
региструје и прекинуло даљи рад.
Државни секретар у Министарству државне управе и
локалне самоуправе Жељко Ожеговић рекао је Тањугу да
се од пуне примене Закона о инспекцијском надзору очекује,
пре свега, боља координација између самих инспекција, као
и њихов транспарентнији рад.
“Очекујемо даљу сарадњу са привредом јер се закон
не доноси само због тога да би се привреда кажњавала већ
он доноси и неке подстицајне мере јер желимо да оне, који
послују у сивој зони преведемо у легалне токове и тако обезбедимо конкурентније окружење у самој држави“, рекао је
Ожеговић.
Ожеговић је поручио да сви они који су радили до сада у
сивој зони треба да региструју своје пословање. Он је подсе-

тио да је примена дела закона који се односи на нерегистроване субјекте почела пре девет месеци, тачније од августа
прошле године наводећи да су забележни добри резултати.
“У просеку смо имали повећање регистровних субјеката
за око 15, 5 одсто, а подаци Републичког завода за статистику показују да је дошло до смањења неформалног рада на
црно за око пет одсто”, рекао је Ожеговић.
Весна Пауновић
11.05.2016. | Број 673 |
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ЛАКШЕ ДО ПОСЛА Недостатак возача привредних возила постао глобални проблем

ПЕНЗИОНЕРИ ЗА ВОЛАНОМ

Србији ће ускоро недостајати 140.000 квалификованих возача за транспорт робе и путника.

С

рбији има све више пензионера за воланима шлепера, а процењује се да ће ускоро недостајати 140.000 квалификованих
возача за транспорт робе и путника.
Недостатак возача привредних возила
је глобални проблем, али превозници
у развијеним земљама, за сада, примамљивим платама привлаче возаче
из сиромашнијих држава, каква је Србија. Процењује се да Великој Британији
недостаје између 45.000 и 50.000 возача, а у САД више од 100.000. Истраживања су показала да је од 36 земаља, у
њих 23 радно место возача међу првих
10 које послодавци најтеже попуњавају.
У Србији има 100.000 привредних
возила, од којих је 10.000 у међународном превозу, а за њихово коришћење
потребно је 120.000 возача и још око
20.000 људи који ће одржавати возила, каже за „Бизнис и финансије“ Душан Николић, председник Пословног
удружења превозника у друмском
саобраћају „Међународни транспорт“.
„Сада још и успевамо некако да покренемо возила, али бојим се да ће за
неколико година више камиона бити
на паркинзима него на путевима. Наш
школски систем није прилагођен потребама привреде и ако се овако настави нећемо моћи да обезбедимо 140.000
људи који ће радити у транспорту робе
и путника“, упозорава Николић.
Како објашњава професорка Саобраћајног факултета у Београду Оливера Медер, овај проблем усложњавају
и неповољна демографска кретања. „
Додатни је проблем што и они који сада
возе камионе увелико одлазе тамо где
ће бити боље плаћени, најчешће у Словенију и Италију, а дешава се, чак, и да
се не раздуже са послодавцем и оставе
камион на путу.“
Многи су, радо, гледали чувене
филмске камионџије Пају и Јарета,
али је мало оних којима су узори возачи хладњача које бије глас да не држе
много до хигијене и имају специфичне
начине релаксације, често и на паркинзима. Људи за воланом, осим што морају да буду вешти у вожњи, требало
би да знају да обаве ситније поправке
возила, да добро познају царинске и
друге административне процедуре, да
су вешти у комуникацији са пословним
партнерима.
Професор Политехничке школе у
Крагујевцу Синиша Којић истиче да
се у школе које обучавају
возаче пријављују само ученици
који не могу ништа друго да упишу, без
намере да се заиста баве тим послом,
што је двострука штета: за ученике
губитак времена, а за школски сис-
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Од 36 земаља, у 23 радно место возача међу првих 10 које
послодавци најтеже попуњавају
тем бацање новца. Он предлаже да се
школама омогући преквалификација
техничара друмских возила, којих има
више, а немају запослење, као и неких
дугих професија које нису тражене.
За то су потребе дозволе просветних
власти, што је компликована и дуготрајна процедура, мада представници
Министарства просвете уверавају да су
спремни да учествују у решавању тог
проблема.
Посебно упозоравајуће звучи признање Драгана Стојановића, власника превозничког предузаћа Еурошпед
из Београда, да су његови возачи „све
старији И све лошије раде, а млађи су
још лошији од њих и свака нова генерација је све гора“. Он обезбеђује посао за
25 возача чији је просек старости око 50
година, а међу којима има и пензионера и најстарији од њих има 67 година.
„Сваки нови возач треба да прође
обуку од најмање шест месеци, коју му
ја плаћам. То не би било скупо, када бих
тиме заиста обезбедио професионалца
и не бих стрепео да ћу за коју годину
морати И ја да возим камионе, да не би
стајали на паркингу“, рекао је за Бизнис
и финансије Стојановић.
Татјана Ивановић, генерални
секретар Пословног удружења „Међународни транспорт“, решење овог проблема види у сарадњи са државним
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институцијама, пре свега са Националном службом за запошљавање и школама, затим, са произвођачима возила,
осигуравајућим и лизинг кућама и
аутошколама. „ Ако нема возача,
произвођачи возила неће имати коме
да их продају, лизинг куће неће моћи да
их дају на лизинг, а осигуравачи неће
имати шта да осигуравају“, истакла је
она.У Србији се, по њеним речима, тренутно за возаче школује око 3.000 ђака
који нису прошли било какав тест да
ли су способни да задовоље захтеве те
професије. Наводи да има ђака који су
уписали школу за возаче, а који чак ни
по висини не задовољавају критеријуме
те професије, а да се не говори о другим
психофизичким особинама.
„Дошколовање возача кошта од
1.500 до 2.000 евра и то је трошак који
већина младих не може себи да приушти. Превозници су спремни да плате
ту обуку, да на неки начин стипендирају будућег радника, али ко им гарантује да ће он остати код њих, да неће првом прликом отићи код другог газде?
Са друге стране, млади који су се
окушали за воланом, жале се да има
превозника који би „душу да им узму“,
да су принуђени да крше прописе и да
то плаћају из свог џепа. Има и оних који
су задовољни послодавцем, али не могу
да издрже дуго на том послу.

Национална служба за запошљавање • www.nsz.gov.rs
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СЛОБОДНA РАДНA МЕСТА

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

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

Бесплатна публикација о запошљавању
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Администрација и управа

Администрација и управа
Б Е О Г РА Д
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
КАНЦЕЛАРИЈА ЗА ЕВРОПСКЕ ИНТЕГРАЦИЈЕ
На основу члана 54 Закона о државним службеницима („Службени
гласник РС“, бр. 79/2005, 81/2005, 83/2005, 64/2007, 67/2007, 116/2008,
104/2009 и 99/14), чл. 17 став 1, 18, 20 и 21 Уредбе о спровођењу интерног и јавног конкурса за попуњавање радних места у државним органима
(„Службени гласник РС“, број 41/07 и 109/09) и закључaка Комисије за
давање сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање
код корисника јавних средстава 51 број: 112-7823/2015 од 17. јула 2015.
године и 51 број: 112-11412/2015 од 3. новембра 2015. године, оглашава

ЈАВНИ КОНКУРС ЗА
ПОПУЊАВАЊЕ ИЗВРШИЛАЧКИХ РАДНИХ МЕСТА У
КАНЦЕЛАРИЈИ ЗА ЕВРОПСКЕ ИНТЕГРАЦИЈЕ
I Орган у коме се попуњавају радна места:
Канцеларија за европске интеграције, Немањина 34, Београд.
II Радна места која се попуњавају:

1. Радно место за стручну подршку у правним
пословима

Група за кадровске и опште послове, Одељење за
правне и административне послове, Сектор за правне и
финансијске послове, у звању млађег саветника

1 извршилац

Услови: стечено високо образовање из научне области правних наука
на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова,
мастер академским студијама, специјалистичким академским студијама,
специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама
на факултету; положен државни стручни испит; завршен приправнички
стаж или најмање пет година радног стажа у државним органима и познавање рада на рачунару.
Стручне оспособљености, знања и вештине које се проверавају
у изборном поступку: стручна знања из области познавања прописа
из области државне управе - усмено; вештине комуникације - усменим
путем и познавање рада на рачунару - практичним радом на рачунару.

2. Радно место за пружање стручне помоћи у
пословима јавних набавки са земљама кандидатима
и потенцијалним кандидатима

Одсек за подршку руководиоцу оперативне структуре и
националног тела ИПА II, у звању саветника
1 извршилац
Услови: стечено високо образовање из научне области правних наука
на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова,
мастер академским студијама, специјалистичким академским студијама,
специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама
у трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама на
факултету; најмање 3 година радног искуства у струци; положен државни стручни испит; познавање ЕУ регулатива; знање енглеског језика и
познавање рада на рачунару.
Стручне оспособљености, знања и вештине које се проверавају
у изборном поступку: стручна знања из области инструмента за претприступну помоћ ИПА II и његових правних основа по ЕУ и домаћем праву
- писани рад на задату тему; знање енглеског језика - усмено; вештине
комуникације - усменим путем; познавање рада на рачунару - практичним радом на рачунару.
III Докази који се прилажу уз пријаву на јавни конкурс:
Пријава са биографијом и наводима о досадашњем радном искуству; уверење о држављанству; извод из матичне књиге рођених; диплома којом
се потврђује стручна спрема; доказ о положеном државном стручном

10

| Број 673 | 11.05.2016.

испиту за рад у државним органима; доказ о радном искуству у струци. Уз
пријаву на конкурс прилажу се докази у оригиналу или фотокопији овереној у општини, суду или од јавног бележника. Фотокопије докумената које
нису оверене од надлежног органа неће се разматрати.
IV ЗАЈЕДНИЧКО ЗА СВА РАДНА МЕСТА
Општи услови за запослење: држављанство Републике Србије; да је
учесник конкурса пунолетан; да учеснику конкурса раније није престајао
радни однос у државном органу због теже повреде дужности из радног
односа и да није осуђиван на казну затвора од најмање шест месеци.
Лице задужено за давање обавештења о јавном конкурсу: Олга
Миленковић, телефон: 011/3061-139.
Место рада: Београд, Немањина 34.
Адреса на коју се подносе пријаве: Канцеларија за европске интеграције, Немањина 34, Београд, са назнаком „За јавни конкурс“.
Рок за подношење пријава: рок за подношење пријава је 8 дана и
почиње да тече наредног дана од дана објављивања у периодичном
издању огласа „Послови“ Националне службе за запошљавање.
Место, дан и време када ће се спровести изборни поступак: Провера оспособљености, знања и вештина кандидата чије су пријаве благовремене, потпуне, јасне, уз које су приложени сви потребни докази и
који испуњавају услове из јавног конкурса обавиће се јуна 2016. године
за сва радна места, у просторијама Канцеларије за европске интеграције,
Београд, улица Немањина бр. 34, о чему ће учесници конкурса бити обавештени телеграмом и телефоном на адресе и бројеве телефона које
наведу у својим пријавама.
Напомена:
За ова радна места радни однос се заснива на неодређено време.
За кандидате који први пут заснивају радни однос у државном органу
обавезан је пробни рад у трајању 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.
Пријаве уз које нису приложени сви потребни докази у оригиналу или
фотокопији овереној у општини или суду, као и непотпуне и неблаговремене пријаве биће одбачене.
Овај оглас се објављује се на web страници Канцеларије за европске
интеграције www.seio.gov.rs, на web страници Службе за управљање
кадровима www.suk.gov.rs, на порталу е-управе, на Огласној табли Канцеларије за европске интеграције и на web страници и периодичном издању
огласа „Послови“ Националне службе за запошљавање.

РЕПУБЛИЧКА ДИРЕКЦИЈА ЗА
РОБНЕ РЕЗЕРВЕ
1. Орган у коме се радно место попуњава
Републичка дирекција за робне резерве, Београд, Дечанска 8а
2. Радно место које се попуњава

Радно место: стручно финансијски послови

у Одељењу за финансијске и рачуноводствене послове
и АОП - Одсек за финансијске послове, звање саветник
1 извршилац
Опис радног места:
Учествује у пословима израде Програма робних резерви и Финансијског плана, као и на изради предлога буџета; прати извршење буџета
на месечном нивоу; прати стање расположивих квота; прати и сачињава извештаје о стању обавеза, потраживања; ради на пословима контроле везане за исправност и доспелост средстава обезбеђења; прати
рокове доспелости у складу са уговорима; учествује у поступку осигурања покретне и непокретне имовине Дирекције и запослених; припрема
и обрађује документацију за исплату зарада и накнада, обрачуна осталих
личних примања, пореских пријава; врши контролу обрасца М4; обавља
и друге послове по налогу шефа Одсека.
Услови за рад на радном месту:
Високо образовање из научне области економске науке на основним ака-
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демским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од
најмање четири године или специјалистичким студијама на факултету;
положен државни стручни испит; најмање три године радног искуства у
струци; познавање једног светског језика; знање рада на рачунару.
У изборном поступку проверавају се: стручне оспособљености и знања –
познавање Закона о робним резервама, провераваће се писмено – тест,
знање рада на рачунару провераваће се практичним радом на рачунару;
познавање једног светског језика увидом у сертификат или други доказ,
вештине комуникације провераваће се усмено.
3. Место рада: Београд
4. Рок за подношење пријаве на јавни конкурс је 8 дана и почиње да
тече наредног дана од дана објављивања јавног конкурса у периодичном издању огласа Националне службе за запошљавање, до 15 часова
последњег дана, без обзира на начин достављања.
5. Лице које је задужено за давање обавештења о јавном конкурсу:
Милина Настић, 011/33-43-186 ; Тања Пауновић, тел: 011/32-38-530.
6. Адреса на коју се подноси пријава за јавни конкурс:
Републичка дирекција за робне резерве, Дечанска 8а-Београд, са назнаком „За јавни конкурс бр.112-73/2016-06 - не отварати“.
7. Датум оглашавања: 11.05.2016.године
8. Докази који се прилажу уз пријаву на јавни конкурс: пријава
потписана својеручно, са биографијом и наводима о досадашњем радном искуству; оригинал или оверена фотокопија уверења о држављанству; оригинал или оверена фотокопија извода из матичне књиге рођених; оригинал или оверена фотокопија доказа о одговарајућој стручној
спреми; оригинал или оверена фотокопија доказа о положеном државном стручном испиту за рад у државним органима; оригинал или оверена
фотокопија исправа којима се доказује тражено радно искуство - (потврда и други акти из којих се види на којим пословима, са којом стручном
спремом и ком временском периоду је остварио радно искуство). Фотокопије доказа које се прилажу уз пријаву морају бити оверене код јавног
бележника или у општини или у суду.
Државни службеник који се пријављује на јавни конкурс уместо уверења
о држављанству и извода из матичне књиге рођених подноси решење о
распоређивању или премештају на радно место у органу у коме ради или
решење да је нераспоређен.
За кандидате који успешно заврше проверу познавања Закона о робним
резервама, писaно-тест, вршиће се провера знања рада на рачунару, а
за кандидате који успешно заврше и ову проверу биће провера вештине
комуникације.
9. Време и место провере оспособљености, знања и вештине:
Са кандидатима чије су пријаве благовремене, потпуне и јасне, уз које
су приложени сви потребни докази и који испуњавају услове за оглашено радно место, провера стручне оспособљености, знања и вештина
обавиће се 23.05.2016. године, са почетком у 11 часова, у Београду, у
просторијама Републичке дирекције за робне резерве, Београд, Дечанска
8а, VI спрат сала 654/а.
НАПОМЕНЕ:
Радни однос се заснива на неодређено време.
Кандидати који први пут заснивају радни однос у државном органу подлежу пробном раду од шест месеци.
Неблаговремене, недопуштене, неразумљиве или непотпуне пријаве и
пријаве уз које нису приложени сви потребни докази, биће одбачене.
Овај оглас објављује се на интернет презентацији Републичке дирекције за робне резерве, на интернет презентацији Службе за управљање
кадровима, на порталу е-управе, на огласној табли, интернет презентацији и периодичном издању огласа Националне службе за запошљавање.
Јавни конкурс спроводи Конкурсна комисија коју је именовао в. д. директор Републичке дирекције за робне резерве.

Национална служба
за запошљавање

Бесплатна публикација о запошљавању

ЈАГОДИНА
ГРАДСКА УПРАВА ЗА
ИНСПЕКЦИЈСКЕ ПОСЛОВЕ

35000 Јагодина, Краља Петра I бр. 6

Административни послови саобраћајне инспекције
на одређено време од 12 месеци

УСЛОВИ: средња школска спрема - IV степен стручне спреме, техничка
школа смер техничар друмског саобраћаја, шест месеци радног искуства
и положен стручни испит за рад у органима државне управе.
ОСТАЛО: Поред посебних услова, кандидат мора да испуњава и услове
из члана 6 Закона о радним односима у државниим органима, и то: да је
држављанин Републике Србије, да није осуђиван за кривично дело на
безусловну казну затвора од најмање 6 месеци или за кажњиво дело које
га чини неподобним за обављање послова у државном органу, да има
општу здравствену способност. Пријаве са доказима о испуњавању услова подносе се у року од 8 дана од дана објављивања огласа. Непотпуне
и неблаговремене пријаве неће се разматрати. Пријаве слати на горенаведену адресу.

К РА Љ Е В О
ОПШТИНСКА УПРАВА ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА БАЊА
36210 Врњачка Бања, Крушевачка 17

Извршилац на пословима шефа Службе за послове
Скупштине општине
на одређено време до 12 месеци за рад у Служби за
послове Скупштине општине

УСЛОВИ: VII степен, високо образовање стечено на студијама другог степена (дипломске академске студије - мастер, специјалистичке академске
студије, специјалистичке струковне студије) у образовном пољу друштвено-хуманистичких наука - правне науке и економске науке, односно на
основним студијама у трајању од најмање четири године - правни факултет или економски факултет, положен испит за рад у органима државне
управе и најмање 1 година радног искуства у струци. Поред наведених
услова, потребно је да кандидати испуњавају опште услове предвиђене
чл. 6 Закона о радним односима у државним органима (“Сл. гласник РС”,
бр. 48/91, 66/91, 44/98, 49/99, 34/01, 39/02 и 49/05) и то: да су држављани РС; да су пунолетни; да имају општу здравствену способност; да имају
прописану стручну спрему; да нису осуђивани за кривично дело на безусловну казну затвора од најмање шест месеци или за кажњиво дело
које их чини неподобним за обављање послова у државном органу; да
испуњавају друге услове утврђене законом, другим прописима или актом
о систематизацији радних места у органу. Пријаве са доказима о испуњавању услова подносе се на горенаведену адресу, у року од 8 дана од
дана објављивања огласа у публикацији НСЗ „Послови“. Неблаговремене
и непотпуне пријаве неће се разматрати.

КРУШЕВАЦ
ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА КРУШЕВЦА
Крушевац, Газиместанска 1

Извршилац за оперативне послове

Служба за грађанска стања и месне канцеларије у
Одељењу за општу управу и заједничке послове, на
одређено време до повратака запосленог са боловања
УСЛОВИ: Поред општих услова предвиђених чл. 6 Закона о радним односима у државним органима потребно је да кандидат испуњава и следеће
услове: да има средње образовање у четворогодишњем трајању, гимназија или економско-трговинска школа или хемијско-технолошка школа,
положен стручни испит за рад у органима државне управе и најмање
шест месеци радног искуства. Уз пријаву на оглас са биографијом, кандидати су дужни да доставе и потребна документа у оригиналу или овереној
фотокопији - диплому којом се потврђује стручна спрема, извод из матичне књиге рођених (издат на обрасцу сходно Закону о матичним књигама
објављеном у „Службеном гласнику РС“, бр. 20/09 и 145/14), уверење о
држављанству (не старије од 6 месеци), оригинал лекарског уверења (не
старије од 6 месеци), уверење основног и вишег суда да против лица није
покренута истрага и да није подигнута оптужница (издато након објављи-
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вања овог огласа), уверење полицијске управе да лице није осуђивано за
кривично дело на безусловну казну затвора од најмање 6 месеци или за
кажњиво дело које га чини неподобним за обављање послова у државном органу (издато након објављивања овог огласа), потврду издату од
послодавца као доказ о радном искуству, уверење о положеном стручном
испиту за рад у органима државне управе. Пријаве слати у року од 8 дана
од дана објављивања огласа у публикацији „Послови“, на горенаведену
адресу. Додатне информације се могу добити на телефон број 037/414750. Неблаговремене, непотпуне и неуредне пријаве као и пријаве уз које
нису приложени сви тражени докази у оригиналу или фотокопији овереној у суду или општини, неће се узети у разматрање. Избор кандидата
извршиће се у року од 15 дана по истеку рока за подношење пријаве.

НИШ

3) Послови пријема поднесака и овере потписа,
преписа и рукописа

на одређено време због повећаног обима посла, до
31.07.2016. године

ОПШТИНСКА УПРАВА ОПШТИНЕ РАЖАЊ

УСЛОВИ: средња стручна спрема, економског, правног смера или сарадник у природним наукама, познавање рада на рачунару, 1 година радног
искуства.

Регистратор - обједињена процедура

4) Послови архиве, архивског депоа и скупштински
послови

37215 Ражањ, Трг Светог Саве 33

Одсек за урбанизам, на одређено време од 6 месеци
УСЛОВИ: висока стручна спрема: дипломирани правник.

Послови буџетског рачуноводства и извештавања
на одређено време од 6 месеци

УСЛОВИ: виша стручна спрема: економиста.

Послови заштите животне средине - генерисање
комуналног чврстог отпада

са 50% радног времена на одређено време од 6 месеци
УСЛОВИ: основне струковне студије првог степена на студијском програму хемијска технологија: струковни инжењер технологије.
ОСТАЛО: Кандидат мора да испуњава и услове из члана 6 Закона о радним односима у државним органима (“Службени гласник РС”, бр. 48/91,
66/91, 44/98, 49/99, 34/01, 39/02): да је држављанин Републике Србије,
да је пунолетан, да има општу здравствену способност, 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. Уз пријаву са биографијом кандидати су дужни да доставе:
оверену фотокопију дипломе; извод из матичне књиге рођених; уверење
о држављанству; уверење да нису осуђивани за кривично дело на безусловну казну затвора од најмање 6 месеци или за кажњиво дело које их
чини неподобним за обављање послова у државном органу; уверење да
се против лица не води кривични поступак; лекарско уверење; осталу
потребну документацију. Рок за подношење пријава је 8 дана од дана
објављивања огласа у публикацији “Послови”, односно на сајту Општинске управе Општине Ражањ. Пријаве доставити на горенаведену адресу.
Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се разматрати.

ПОЖ АРЕВАЦ
ОПШТИНСКА УПРАВА ОПШТИНА ЖАГУБИЦА
12320 Жагубица, Трг ослобођења 1
тел. 012/643-172

1) Послови буџета

на одређено време због повећаног обима посла до
31.07.2016. године
УСЛОВИ: високо образовање, стечено на студијама другог степена
(дипломске академске студије - мастер, специјалистичке академске студије, специјалистичке струковне студије) у образовно-научном пољу
друштвено-хуманистичке науке - економске науке или на факултетима
друштвеног смера - дипломирани економиста по прописима који су важили до ступања на снагу Закона о високом образовању и које је законом
изједначено са академским називом мастер, 1 година радног искуства,
положен стручни испит за рад у органима државне управе.

2) Послови економског развоја

на одређено време због повећаног обима посла до
31.07.2016. године
2 извршиоца
УСЛОВИ: високо образовање, стечено на студијама другог степена
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(дипломске академске студије - мастер, специјалистичке академске студије, специјалистичке струковне студије) у образовно-научном пољу
друштвено-хуманистичких наука или на факултетима друштвеног смера по прописима који су важили до ступања на снагу Закона о високом
образовању и које је законом изједначено са академским називом мастер, 1 година радног искуства положен стручни испит за рад у органима
државне управе.
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на одређено време због повећаног обима посла, до
31.07.2016. године

УСЛОВИ: средња стручна спрема, економског, правног или другог смера,
познавање рада на рачунару, 1 година радног искуства.

5) Возач

на одређено време због повећаног обима посла, до
31.07.2016. године
УСЛОВИ: КВ возач са знањем аутомеханике, положен возачки испит Б
категорије, 1 година радног искуства управљањем путничким возилом.

Послови дечије заштите

на одређено време због повећаног обима посла, до
31.07.2016. године
УСЛОВИ: високо образовање, стечено на студијама другог степена
(дипломске академске студије - мастер, специјалистичке академске студије, специјалистичке струковне студије) у образовно-научном пољу
друштвено-хуманистичке науке - економске науке или на факултетима
друштвеног смера - дипломирани економиста, дипломирани правник по
прописима који су важили до ступања на снагу Закона о високом образовању и које је законом изједначено са академским називом мастер,
1 година радног искуства, положен стручни испит за рад у органима
државне управе.

Рачуноводствени послови месних заједница,
фондова и ученичког и студентског стандарда

на одређено време због повећаног обима посла, до
31.07.2016. године
УСЛОВИ: високо образовање, стечено на студијама првог степена
(основне академске студије, основне струковне студије) у образовно-научном пољу друштвено-хуманистичке науке - економске науке или на
факултетима друштвеног смера економиста по прописима који су важили до ступања на снагу Закона о високом образовању,1 година радног
искуства.
ОСТАЛО: Поред доказа о испуњавању посебних услова, кандидати су
дужни да уз пријаву на оглас достављају доказе о испуњавању и општих
услова из члана 6 Закона о радним односима у државним органима и
то: да су држављани Републике Србије, да су пунолетни, да имају општу
здравствену способност, да имају прописану стручну спрему, да нису
осуђивани за кривично дело на безусловну казну затвора од најмање
6 месеци или за кажњиво дело које их чини неподобним за обављање
послова у државном органу, да испуњавају и друге услове утврђене законом. Уз пријаву на оглас доставити: уверење о држављанству, извод из
матичне књиге рођених, оверену фотокопију дипломе, уверење суда
да кандидат није под истрагом,односно да није осуђиван и лекарско
уверење, за радно место под редним бројем 5) и оверена фотокопија
возачке дозволе. Пријаве са доказима о испуњавању услова доставити
на адресу Општина Жагубица - Општинска управа, 12320 Жагубица, Трг
ослобођења 1, у року од 8 дана од дана објављивања огласа у публикацији “Послови”. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати.
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ПРОКУПЉЕ
ОПШТИНСКА УПРАВА ОПШТИНЕ ЖИТОРАЂА

испит, познавање рада на рачунару, 1 година искуства, да је кандидат
држављанин Републике Србије, да има општу здравствену способност, 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 државним органима.

Послови из области радних односа

ОСТАЛО: Пријаве са доказима о испуњености услова доставити Општинској управи Бољевац, са назнаком “Пријава на оглас” у року од 8 дана од
дана објављивања огласа у публикацији Послови.

18412 Житорађа, Топлички хероји 53
тел. 027/8362-211

УСЛОВИ: Високо образовање на студијама другог степена (дипломске
академске студије - мастер, специјалистичке струковне студије, специјалистичке академске студије) односно на основним студијама у трајању од
најмање 4 године, правног смера, са најмање 3 године радног искуства
на пословима правне струке и положен стручни испит за рад у органима
државне управе. Кандидати достављају: извод из матичне књиге рођених, држављанство, доказ да нису осуђивани за кривично дело на безусловну казну затвора од најмање 6 месеци или за кривично дело које
их чини неподобним за обављање послова у државном органу и да нису
под истрагом.

ПОНИШТЕЊЕ ОГЛАСА
ОПШТИНСКА УПРАВА
ОПШТИНЕ КУРШУМЛИЈА

18430 Куршумлија, Пролетерских бригада бб
Оглас објављен у публикацији „Послови“ 27.04.2016 године поништава
се у целости.

ЗАЈЕЧАР
ОПШТИНА БОЉЕВАЦ ОПШТИНСКА УПРАВА
19370 Бољевац, Краља Александра 24
тел. 030/463-412

Послови припреме пројектне документације, израде
и имплементације пројеката

на одређено време до 12 месеци, због привремено
повећаног обима посла, у Одељењу за локални
економски развој, привреду, пољопривреду, ванредне
ситуације, одбрану и месне заједнице, Одсек за локални
економски развој
УСЛОВИ: ВСС економски факултет, ФОН, технички, пољопривредни,
правни, грађевински, машински, биолошки и факултет за менаџмент.
Пожељно знање енглеског језика, на нивоу говорног и писаног језика,
положен стручни испит, познавање рада на рачунару, 1 година искуства,
да је кандидат држављанин Републике Србије, да има општу здравствену способност, 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 државним органима.

Послови техничке припреме јавних набавки

на одређено време до 12 месеци, због привремено
повећаног обима посла, у Одељењу за урбанизам,
обједињену процедуру и извршења, имовинско правне
послове и послове јавних набавки, Одсек за јавне
набавке
УСЛОВИ: ВСС на студијама техничко-технолошких наука, индустријске
екологије, архитектуре, грађевинског инжењерства, индустријског
инжењерства и инжењерства менаџмента, инжењерства заштите
животне средине, машинског инжењерства, организационих наука, саобраћајног инжењерства, менаџмента у саобраћају. Положен стручни
испит, познавање рада на рачунару, 1 година искуства, да је кандидат
држављанин Републике Србије, да има општу здравствену способност, 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 државним органима.

Послови урбанисте - обједињене процедуре

на одређено време до 12 месеци, због привремено
повећаног обима посла, у Одељењу за урбанизам,
обједињену процедуру и извршења, имовинско правне
послове и послове јавних набавки, Одсек за примену
обједињене процедуре
УСЛОВИ: ВСС грађевински, архитектонски факултет, положен стручни

Бесплатна публикација о запошљавању
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САМОСТАЛНА ТРГОВИНСКА РАДЊА
„BLOK SHOP“
11070 Нови Београд, Нехруова 80
тел. 060/4021-600

Продавац консигнационе робе

пробни рад у трајању од 1 месеца
УСЛОВИ: IV, V, VI степен стручне спреме, без обзира на радно искуство.
Рад у сменама. Рок за пријаву је 8 дана од дана објављивања огласа.
Пријављивање кандидата је путем контакт телефона број 060/4021600, у
времену од 12:00 до 13:00 часова.

„SERBIA BROADBAND СРПСКЕ КАБЛОВСКЕ МРЕЖЕ” Д.О.О.

11070 Нови Београд, Булевар Зорана Ђинђића 8а
тел. 069/8129-106
e-mail:jelena.aslimoski@sbb.co.rs

Администратор Тима

на одређено време до 3 месеца
Место рада : Вождовац, улица Кумодрашка 241.
Опис посла: Администратор Тима за напредне сервисе, конфигурисање
модема и достава модема корисницима, обрада докумената за интернет
сервис, унос података у софтвер по основу уговора, креирање и обрада
свих врста налога, рекламација, захтева, попис опреме, итд.
УСЛОВИ: IV степен стручне спреме, пожељно претходно радно искуство
на сличним пословима бар 6 месеци. Рок за пријаву је 8 дана од дана
објављивања огласа. Пријаве на слати на e-mail адресу: jelena.aslimoski@
sbb.co.rs.

УГОСТИТЕЉСКА РАДЊА “САН ЛУКА”

11070 Нови Београд, Булевар Михаила Пупина 10е
тел. 011/214-00-21, 061/681-33-41

Кувар

на одређено време до 3 месеца
2 извршиоца
УСЛОВИ: III степен стручне спреме у наведеном занимању, радно искуство 12 месеци у кухињи.

ДАМИР ШИТЕ ИЗВРШИТЕЉ ЗА
ПОДРУЧЈА ВИШЕГ И ПРИВРЕДНОГ
СУДА У СУБОТИЦИ

24000 Суботица, Максима Горког 9-11/I
тел. 024/554-266

Помоћник извршитеља

на одређено време од 3 месеца
УСЛОВИ: Да је кандидат држављанин Републике Србије, да кандидату
није престајао радни однос код претходног послодавца због теже повреде радне дужности, да против кандидата није покренута истрага нити је
покренута оптужница и да први пут заснива радни однос са завршеним
правним факултетом. Посебни услови за рад су: стечено високо образовање, завршен правни факултет, рачунарска писменост. Знање језика средине (мађарски језик) ће се сматрати предношћу. Докази који се
прилажу уз пријаву на конкурс: радна биографија (CV), диплома којом се
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потврђује стручна спрема (у фотокопији, оригинал на увид), други докази
о стеченим знањима и вештинама.
ОСТАЛО: детаљан опис радног места и посебних услова, потребних
знања и способности кандидата који се проверавају за рад, као и о начину одабира кандидата, могу се лично сазнати у канцеларији извршитеља, код пословног секретара извршитеља. Пријаве се шаљу на адресу
- Канцеларија извршитеља Дамир Шите, Суботица, Улица Максима Горког број 9-11/први спрат, са назнаком „За конкурс“, или путем електронске поште на адресу: konkurs@izvrsiteljsu.rs. Особа задужена за давање
информација о конкурсу - Јасмина Лачански, 024/554-266. Неблаговремене и пријаве уз које нису приложени сви тражени докази ће бити одбачене. Канцеларија извршитеља ће контактирати само кандидате који уђу
у ужи избор, иста не врши дискриминацију на основу расе, боје коже,
пола, вероисповести, националности, етничког порекла или инвалидитета. Одабир кандидата се заснива на квалитету и конкурс је отворен за
све који испуњавају утврђене услове. Место, дан и време провере оспособљености, знања и вештина у поступку одабира кандидата ће се утврдити накнадно, о чему ће кандидати који уђу у ужи избор бити појединачно обавештени. Рок за пријем пријава је 12.05.2016. године.

АУТО КУЋА “РАДЕ КОНЧАР” АД

11070 Нови Београд, Земунски пут 3
тел. 011/213-95-23, 214-55-23

Аутомеханичар

на одређено време до 6 месеци
УСЛОВИ: V или III степен стручне спреме у наведеном занимању, радно
искуство 3 године у раду на аутобусима и камионима. Пријаве слати у
року од 15 дана од дана објављивања огласа.

ЈАКУЗА ДОО БЕОГРАД

11070 Београд - Земун, Златиборска 45
тел. 064/6582-345
e-mail: jakuza.security@gmail.com

Радник обезбеђења
за рад у Панчеву
6 извршилаца

УСЛОВИ: III степен, заштитар имовине портир; рад у сменама; ноћни рад.
Лице за контакт Мићановић Александар. Јављање кандидата на контакт
телефоне: 064/6582-345 и 011/3177-174.

УСЛОВИ: I-IV степен стручне спреме; помоћник маникира - педикира;
педикир; козметичарски сарадник; козметичар; обавезно радно искуство
6 месеци без обзира на стручну спрему. Кандидати могу да се јаве на
телефон број: 060/3296-853. Конкурс остаје отворен до попуне радног
места.

РЕСТОРАН СА КОНАЧИШТЕМ
“РУДНИЧКА ДОЛИНА”

34318 Јарменовци - Топола
тел. 063/7129496
e-mail: rudnickadolina@gmail.com

Кувар
УСЛОВИ: III степен стручне спреме у наведеном занимању; радно искуство у занимању више од 1 године; рад у сменама; обезбеђена исхрана;
обезбеђен смештај.

Конобар
УСЛОВИ: III степен стручне спреме у наведеном занимању; радно искуство у занимању више од 1 године; рад у сменама; обезбеђена исхрана;
обезбеђен смештај.
ОСТАЛО: За све информације позвати на телефон број 063/7129496. Радне биографије слати на мејл адресу: rudnickadolina@gmail.com. Рок за
пријаву је 22.05.2016. године.

ВУЛКАН ИЗДАВАШТВО ДОО

11000 Београд, Господара Вучића 245
e-mail: jankovicmiodrag1@gmail.com

Агент продаје књига
на територији Ниша
6 извршилаца

УСЛОВИ: VII степен стручне спреме: професор разредне наставе, српског, географије и историје; возачка дозвола Б категорије. Пријаве слати
мејлом до 31.05.2016. године.

ДОО “ДИДАКТА”

21000 Нови Сад, Косанчић Ивана 6
тел. 062/360-062
e-mail: igralistenovisad@gmail.com

АУТОСЕРВИС И СТР МИОЉУБ ЋУРЧИЋ

Васпитач - аниматор

Руководилац сервиса - шеф Пријемног одељења

УСЛОВИ: VII/1 степен дипломирани васпитач, VI/2 степен струковни васпитач; рад у сменама; предност радно искуство. Пријаве слати на горенаведен мејл.

11000 Београд, Војводе Скопљанца 31
тел. 011/2473-555

УСЛОВИ: VII степен стручне спреме; саобраћајни факултет - смер друмски саобраћај; машински факултет смер мотори са унутрашњим сагоревањем; познавање рада на рачунару; поседовање возачке дозволе Б
категорије; знање енглеског језика - виши ниво; организацијске способности; познавање возила западне производње; потребно радно искуство
10 година. Кандидати могу да се јаве на контакт телефон број 011/2473555. Конкурс остаје отворен до попуне радног места.

TOSCANA MIA DOO

11000 Београд, Билећка 33
тел. 064/0550-660

Кувар
УСЛОВИ: I-III степен стручне спреме; пожељно радно искуство у спремању италијанске кухиње. Кандидати могу да се јаве на контакт телефон
број 064/0550-660. Конкурс остаје отворен до попуне радног места.

БАЛКАНПРОГРЕС - КРУШЕВАЦ

37000 Крушевац, Јордана Симића 1
тел. 064/8225-127
e-mail: kristina.vulic@balkanprogres.com

Перач аутомобила

место рада - Ветерник
УСЛОВИ: IV, III, II, I степен стручне спреме; возачка дозвола Б категорије; обезбеђен превоз; пожељно радно искуство. Пријаве слати на мејл.
Контакт телефон број 064/8225-128 (Кристина). Рок за пријаву 15 дана.

“БИРОИНСПЕКТ” ДОО

21000 Нови Сад, Толстојева 50/24
тел. 063/8017-197
e-mail: biroinspekt@gmail.com

САЛОН “АНА МАРИ”

Лице за безбедност и здравље на раду

Козметичар - педикир

УСЛОВИ: VII/1 степен, дипломирани инжењер заштите на раду, дипломирани инжењер заштите од катастрофалних догађаја и пожара или дипломирани инжењер заштите животне средине; возачка дозвола Б категорије; основна информатичка обука; положен стручни испит.
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11000 Београд, Паунова 42а
тел. 060/3296-853

на одређено време

14

пробни рад 1 месец

Трговина и услуге
ОСТАЛО: Теренски рад; рад ван просторија послодавца; предвиђен пробни рад; 3 године искуства на пословима безбедности и здравља на раду.
Пријаве слати на горенаведени мејл. Контакт телефон 063/516-480 - Корнелија Сабо Цехмајстер. Рок за пријаву 90 дана.

“АДС-ИНТЕРКОМЕРЦ” ДОО

21000 Нови Сад, Цара Јована Ненада 2
тел. 021/403-150
e-mail: adsinter@mts.rs

Продавац

20 извршилаца
УСЛОВИ: VII/1, VI/2, VI/1, V или IV степен стручне спреме; радно искуство
2 године. Јављање кандидата на горенаведени број телефона, лице за
контакт Милан Рекић.

АД “ХЛЕБ”

21000 Нови Сад, Бајчи Жилинског 2
тел. 021/421-157
e-mail: dusica.vuljaj@hleb.rs

Продавац у малопродајном објекту
на одређено време - 12 месеци
4 извршиоца

УСЛОВИ: IV или III степен продавац, основна информатичка обука; рад
у сменама. Пријаве слати на горенаведени мејл или јављање на горенаведени телефон, контакт особа Душанка Вуљај. Рок за пријаву 15 дана.

“БАЛТОН ШТАМПА” ДОО

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

Техничар графичке припреме
УСЛОВИ: VI/2 степен инжењер графичког инжењерства и дизајна, VI/1
степен инжењер графичарства или IV степен штампарски слагач монтажер; основна информатичка обука; енглески језик - почетни ниво; рад у
сменама. Пријаве слати на горенаведени мејл или поштом на горенаведену адресу, лице за контакт Драгана Пилиповић. Рок за пријаву 15 дана.

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.

Бесплатна публикација о запошљавању

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

Продавац осигурања аутоодговорности

место рада: подручје Републике Србије, на одређено
време 6 месеци
5 извршилаца
Опис посла: продаја осигурања аутоодговорности.
УСЛОВИ: минимум IV степен стручне спреме, пожељно економско усмерење; пожељно је радно искуство у осигурању, финансијама; рад на
рачунару (Excel, Word, Internet); возачка дозвола Б категорије; отвореност за нове изазове; проактивност; спремност за рад са људима; креативност и флексибилност; комуникативност и спремност за рад под притиском; преговарачке способности, упорност, оптимизам.
Дужности: увећање портфеља осигурања; успостављање пословних контаката са клијентима; израда понуда и полиса осигурања са пратећом
документацијом; наплата премије осигурања; анализа тржишта осигурања АО; разматрање мера за повећање портфеља осигурања АО.
Послодавац обезбеђује: радни однос у успешној интернационалној компанији; тренинг и обуку, свакодневно усавршавање и стицање нових
знања и вештина; добро организовано радно окружење; могућност брзог
и перманентног напредовања у каријери.
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.

Национална служба
за запошљавање
11.05.2016. | Број 673 |
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WIENER STADTISCHE OSIGURANJE
ADO BEOGRAD
Нови Београд, Трешњиног цвета 1
e-mail: konkurs@wiener.co.rs

Mенаџер директне продаје

место рада: подручје Републике Србије, на одређено
време 6 месеци
5 извршилаца
УСЛОВИ: минимум IV степен стручне спреме, пожељно VII степен стручне
спреме и економско усмерење; пожељно је радно искуство у осигурању,
финансијама; рад на рачунару (Excel, Word, Internet); возачка дозвола Б
категорије; енглески језик (виши ниво); познавање тржишта и поседовање добрих пословних контаката; изражена способност за тимски рад.
Дужности: организација продаје и реализација продаје осигурања;
израда понуда за осигурање и полиса осигурања; сарадња са банкама
и лизинг кућама (израда понуда са клаузулом о винкулацији); праћење
квалитета продуката; увећање портфеља осигурања; успостављање
пословних контаката; наплата премије осигурања.
Послодавац обезбеђује: радни однос у успешној интернационалној компанији; тренинг и обуку, свакодневно усавршавање и стицање нових
знања и вештина; загарантовану добру зараду са адекватним вредновањем рада и резултата рада; добро организовано радно окружење;
могућност брзог и перманентног напредовања у каријери.
ОСТАЛО: Трајање конкурса: до попуне радног места. Кандидати своје
радне биографије (без додатних докумената) могу послати на горенаведени мејл послодавца са назнаком за коју позицију конкуришу. Биће
контактиран само ужи круг кандидата. Лице за контакт: Степа Саватић.

„CENTRAL INVESTMENT“ DOO

11070 Нови Београд, Булевар Михаила Пупина 117
тел. 063/502-994
e-mail radosav.raskovic@zepter.rs

Радник на пословима заштите од пожара
на одређено време до 3 месеца
4 извршиоца

УСЛОВИ: IV, III степен стручне спреме, средња школа. Положен испит у
МУП-у за раднике који раде на пословима заштите од пожара. Рад у сменама. Рок за пријаву на је 8 дана од дана објављивања огласа. Пријаве
слати на e-mail адресу: radosav.raskovic@zepter.rs или путем телефона на
број 063/502-994.

„STAR CALL 011”

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

Оператер у позивном центру

искуства, возачка дозвола Ц категорије, рад у сменама. Трајање конкурса до попуне радног места. Кандидати се могу јавити послодавцу путем
телефона или e-maila. Лице за контакт Маша Новаковић.

Mедицина
ДОМ ЗДРАВЉА БОЉЕВАЦ

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

Директор

на мандатни период од 4 године
УСЛОВИ: Поред општих услова прописаних законом кандидат треба да
испуњава и следеће посебне услове: да је доктор медицине и да има
завршену специјализацију једне од грана медицине из делатности Дома
здравља, пет година радног искуства по положеном специјалистичком
испиту и радно искуство на руководећим пословима, или да је доктор
стоматологије и да има завршену специјализацију једне од грана стоматологије из делатности Дома здравља, пет година радног искуства по положеном специјалистичком испиту и радно искуство на руководећим пословима, или да је дипломирани фармацеут са радним искуством од пет
година на пословима здравствене заштите или да је дипломирани правник или дипломирани економиста и да има пет година радног искуства у
области здравствене делатности и радно искуство на руководећим пословима; завршена едукација из области здравственог менаџмента. Кандидат уз молбу треба да приложи програм рада Дома здравља, за мандатни
период од 4 године. Конкурс је отворен 15 дана од дана објављивања у
публикацији „Послови”. Пријаве са потребном документацијом доставити
на адресу Дома здравља у Бољевцу.

ИНСТИТУТ ЗА КАРДИОВАСКУЛАРНЕ
БОЛЕСТИ “ДЕДИЊЕ”
11000 Београд, Хероја Милана Тепића 1

Доктор медицине

на Клиници за васкуларну хирургију
Опис посла: под руководством начелника одељења и у сарадњи лекара
специјалисте обавља све дужности лекара опште праксе. Под надзором
начелника одељења и уз помоћ лекара специјалисте учествује у спровођењу савремених метода лечења.
УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме у наведеном занимању; медицински факултет, положен стручни испит. Кандидати уз пријаву подносе
CV, неоверене доказе о испуњености услова (копија: дипломе звршеном медицинском факултету и потврде о положеном стручном испиту)
а у року од 8 дана од дана објављивања огласа у публикацији “Послови”. Пријаву доставити у затвореној коверти са назнаком радног места за
које се конкурише,а на адресу - Институт за кардиоваскуларне болести
„Дедиње“, Београд, Хероја Милана Тепића број1.

за рад у Београду
20 извршилаца

ЗУ АПОТЕКА „ЗЛАТНИ ЛАВ“

УСЛОВИ: od 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.

Дипломирани економиста

“МИЛШПЕД” доо

Београд, Савски Насип 7
e-mail: hrmo@milsped.com
тел. 062/889-54-35

Возач

на одређено време - 6 месеци
5 извршилаца
Место рада: Београд, Нови Сад, Чачак и Аранђеловац
Опис посла: вожња камиона.
УСЛОВИ: III или IV степен стручне спреме, минимум 6 месеци радног
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25000 Сомбор, Париска 6
тел. 025/462-555
e-mail zlatnilav@sbb.rs

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме; дипломирани економиста за општу
економију, банкарство и финансије; рачуноводствени послови; основна
информатичка обука (Windows, Word, Excel, Explorer, Outlook); енглески
језик - почетни ниво. Достављање радних биографија лично или на e-mail
адресу. Рок за пријаву је до 20.05.2016. године.

ДОМ ЗДРАВЉА
“Др ЈОВАН ЈОВАНОВИЋ ЗМАЈ”
22300 Стара Пазова
тел. 022/310-174

Медицинска сестра - техничар

у Служби за здравствену заштиту одраслих становника
са кућним лечењем, на одређено време због повећаног
обима посла
Национална служба за запошљавање • www.nsz.gov.rs

Медицина
Опис посла: врши пријем и тријажу пацијената, врши медицинске интервенције из домена своје стручне спреме по налогу ординирајућег лекара
у установи или на терену, даје прописану терапију, у складу са налогом
лекара користи потребне медицинске апарате и стара се о исправности
истих, учествује у свим видовима превентивног рада као и здравственом васпитању, води медицинску евиденцију и документацију, саставља
периодичне статистичке извештаје, врши наплату партиципације и
наплату здравствених услуга које се не пружају на терет средстава обавезног здравственог осигурања, обавља и друге послове у домену своје
стручне спреме по налогу непосредног руководиоца, односно директора.
УСЛОВИ: VI степен стручне спреме, струковна - виша медицинска школа
и положен стручни испит или IV степен стручне спреме, средња медицинска школа и положен стручни испит; лиценца за рад, општа здравствена способност, познавање рада на рачунару, потребно радно искуство.
Поред радног искуства стеченог при обављању обавезног приправничког
стажа, није неопходно радно искуство након положеног стручног испита.
Кандидати уз пријаву подносе: оверену фотокопију дипломе о завршеној високој, вишој или средњој медицинској школи; оверену фотокопију
дипломе о положеном стручном испиту; кратку биографију. Рок за подношење пријава је 8 дана од дана објављивања огласа у публикацији
„Послови“.

ДОМ ЗДРАВЉА
“Др ДАРИНКА ЛУКИЋ”

15220 Коцељева, Немањина 8

Доктор медицине

на одређено време у трајању од 12 месеци, због
повећаног обима посла
3 извршиоца
УСЛОВИ: поред општих услова предвиђених законом, кандидат мора да
испуњава и следеће посебне услове: висока стручна спрема VII/1 степен, завршен медицински факултет, положен стручни испит за доктора
медицине.
ОСТАЛО: Кандидати су обавезни да доставе: пријаву на оглас, краћу личну и радну биографију (CV), диплому о завршеном школовању и уверење
о положеном стручном испиту. Уколико се документа достављају у виду
фотокопије потребно је да буду оверена у општини или суду. Овера фотокопије докумената не сме бити старија од 6 месеци. Кандидати који су се
јавили на оглас могу бити позвани на разговор ради пружања додатних
података који могу бити важни за одлуку о пријему. Пријаве на оглас се
могу поднети лично у Дому здравља „Др Даринка Лукић“, сваког радног
дана од 7 до 15 часова или послати препорученом поштом на горенаведену адресу са назнаком „За оглас“. Кандидати који заснују радни однос
дужни су да доставе лекарско уверење као доказ о здравственој способности за послове за које се примају. Непотпуне и неблаговремене пријаве
неће бити узете у разматрање.

ДОМ ЗДРАВЉА
НОВИ БЕОГРАД

11070 Нови Београд, Гоце Делчева 30
тел. 011/222-21-00

Медицинска сестра општег смера

на одређено време ради замене привремено
одсутног запосленог
3 извршиоца
УСЛОВИ: Медицинска школа - општи смер, положен стручни испит.

Медицинска сестра педијатријског смера

на одређено време ради замене привремено
одсутног запосленог
УСЛОВИ: Медицинска школа - педијатријски смер, положен стручни
испит.
ОСТАЛО: Пријаве са кратком биографијом, адресом, контакт телефоном
и неовереним фотокопијама докумената којима се доказује испуњеност
услова конкурса, предају се преко писарнице Дома здравља (III спрат,
соба бр. 3) на наведеној адреси, са назнаком за који конкурс се подноси пријава. Одлука о избору ће бити објављена на огласној табли Дома
здравља поред писарнице, а изабрани кандидат ће бити лично обавештен телефонским путем.

Бесплатна публикација о запошљавању

КЛИНИЧКО БОЛНИЧКИ ЦЕНТАР ”ЗВЕЗДАРА”
11000 Београд, Димитрија Туцовића 161
тел. 011/380-69-69

Доктор медицине

за рад у клиничком Одељењу за нефрологију и
метаболичке поремећаје са дијализом
УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме у наведеном занимању, завршен
медицински факултет, положен стручни испит, просечна оцена 8.

Лекар специјалиста интерне медицине,
субспецијалиста гастроентерохепатологије
за рад у клиничком Одељењу за
гастроентерохепатологију и хепатологију

УСЛОВИ: VII/2 степен стручне спреме у наведеном занимању, завршен
медицински факултет, положен специјалистички испит из интерне медицине и субспецијалистички испит из гастроентерохепатологије.
ОСТАЛО: Пријаве са биографијом и овереним фотокопијама доказа о
испуњењу услова, подносе се у року од 8 дана од дана објављивања
огласа у публикацији НСЗ „Послови“, на адресу: КБЦ “Звездара”, 11000
Београд, улица Димитрија Туцовића 161, са назнаком “За конкурс ради
пријема у радни однос”. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће бити
узете у разматрање.

ДОМ ЗДРАВЉА КРУШЕВАЦ

37000 Крушевац, Ћирила и Методија 32

Доктор медицине

на одређено време ради замене привремено одсутне
запослене до њеног повратка на рад, у Служби опште
медицине
УСЛОВИ: Поред општих услова предвиђених Законом о раду, кандидати треба да испуњавају и посебне услове: завршен медицински факултет, VII/1 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 контак телефоном; оверену фотокопију дипломе о стеченом образовању; оверену фотокопију уверења о положеном стручном
испиту; оверену фопокопију лиценце за рад или решења о упису у комору; 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.

Лабораторијски техничар

на одређено време због повећаног обима посла у
трајању до 3 месеца, у Одељању лабораторијске
дијагностике
2 извршиоца
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 контак телефоном; оверену фотокопију дипломе о стеченом образовању; оверену фотокопију
уверења о положеном стручном испиту; оверену фопокопију лиценце за
рад или решења о упису у комору; 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.

Возач санитетског возила

на одређено време због повећаног обима посла, у
трајању 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. 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 возачке дозволе; изјаву да су
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здравствено способни за послове за које подносе пријаву и да се против
њих не води кривични поступак; фотокопију извода из матичне књиге
рођених.
ОСТАЛО: 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 остављеном року, са њим се неће закључити уговор о раду.
Пријаве на оглас са документацијом подносе се на наведену адресу до
13.05.2016. године. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати.

ДОМ ЗДРАВЉА

36320 Тутин, Богољуба Чукића 12
тел. 020-811-027

Доктор медицине

са радним временом од 4 сата и 30 минута дневно,
односно 22 сата и 30 минута недељно, на одређено
време у трајању од 9 месеци, због повећеног
обима посла
УСЛОВИ: VII степен, завршен медицински факултет и положен стручни
испит. Уз молбу кандидати треба да приложе следећу документацију:
оверену фотокопију дипломе о завршеној школи, уверење о положеном
стручном испиту, извод из матичне књиге рођених - венчаних, извод из
евиденције незапослених, биографију са адресом и телефоном. Молбе се
предају Служби за опште и правне послове Дома здравља Тутин у року од
8 дана од дана објављивања огласа. Пријаве слати на адресу установе са
назнаком “Оглас за пријем у радни однос” или лично доставити у писарницу Дома здравља Тутин.

ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ ПОЖАРЕВАЦ
12000 Пожаревац, Јована Шербановића 14
тел. 012/222-690

Контролор финансијске документације
УСЛОВИ: Завршена средња економска школа - IV степен стучне спреме,
смер финансијски техничар; радно искуство минимум 6 месеци. Као доказ
о испуњености услова кандидати су дужни да доставе: пријаву на конкурс са кратком биографијом, број телефона и адресом; оверену фотокопију дипломе о завршеној средњој економској школи - IV степен стручне
спреме. Пријаве кандидата које не садрже тражену документацију сматраће се непотпуним и неће бити разматране. Рок за подношење пријава
на оглас је 8 дана од дана објављивања у публикацији „Послови“ НСЗ.
Пријаве које пристигну по истеку овог рока сматраће се неблаговременим и неће бити разматране. Пријаве на оглас доставити на горенаведену адресу са назнаком „За оглас - не отварати“ или директно у Одсек за
правно економско-финансијске послове, сваког радног дана од 07.00 до
14.30 часова.

ПОНИШТЕЊЕ ДЕЛА ОГЛАСА
ОПШТА БОЛНИЦА „СВЕТИ ЛУКА“

11300 Смедерево, Кнез Михаилова 51
тел. 026/240-725
Оглас објављен 27.04.2016. године у публикацији “Послови” (стр. 38),
поништава се за радно место:
Специјалиста опште хирургије, на одређено време, до повратка запосленог са неплаћеног одуства.

СПЕЦИЈАЛНА БОЛНИЦА ЗА ПЛУЋНЕ БОЛЕСТИ“ОЗРЕН”
18230 Сокобања, Насеље Озрен бб
тел. 018/830-927

Медицинска сестра - техничар

на одређено време ради замене привремено одсутног
радника
УСЛОВИ: завршена средња медицинска школа - општи смер; положен
стручни испит; лиценца за рад у струци или решење о упису у Комору медицинских сестара и здравствених техничара. Као доказ о испуње-
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ности ових услова кандидати су дужни да доставе: пријаву на конкурс са
кратком биографијом, бројем телефона и адресом; оверену фотокопију
дипломе о завршеној средњој медицинској школи - општи смер; оверену
фотокопију уверења о положеном стручном испиту; оверену фотокопију
лиценце за рад у струци или оверену фотокопију решења о упису у именик Коморе. Изабрани кандидат је обавезан да, пре потписивања уговора
о раду, достави позитивну туберкулинску - манту пробу. Пријаве кандидата које не садрже тражену документацију сматраће се непотпуним и неће
бити разматране. Пријаве које пристигну по истеку овог рока сматраће се
неблаговременим и неће бити разматране. Пријаве на оглас достављати
у затвореним ковертама путем поште на горенаведену адресу, уз напомену “Пријава на оглас” или лично у просторијама Болнице.

ДОМ ЗДРАВЉА
ЖАГУБИЦА

12320 Жагубица, Николе Пашића 22
тел. 012/643-140
e-mail: dzzagubica@gmail.com

Доктор медицине

у Служби за здравствену заштиту одраслог
становништва са хитном медицинском помоћи и кућним
лечењем, Здравствена станица Крепоњин, на одређено
време, а ради замене привремено одсутне запослене
која користи одсуство ради посебне неге детета, до
њеног повратка на рад
УСЛОВИ: завршен медицински факултет, VII/1 степен стручне спреме,
положен стручни испит за звање доктора медицине. Као доказ о испуњености услова кандидат уз молбу за пријем у радни однос треба да достави:
пријаву на оглас са кратком биографијом, оверену фотокопију дипломе о
завршеном медицинском факултету, оверену фотокопију потврде о положеном стручном испиту за звање доктора медицине, оверену фотокопију
уверења о држављанству. Приликом заснивања радног односа, изабрани
кандидат треба да достави: лекарско уверење као доказ о здравственој
способности за послове за које заснива радни однос; уверење да против
њега није покренут кривични поступак и уверење МУП-а да није правоснажном судском одлуком осуђиван за кривично дело. Уколико изабрани кандидат не достави горенаведене документе у захтеваном року,
са њим се неће засновати радни однос. Рок за пријављивање је 8 дана
од објављивања огласа у публикацији „Послови” НСЗ. Неблаговремене,
непотпуне као и пријаве са неодговарајућом документацијом неће бити
разматране. Пријаве се подносе лично на писарници Дома здравља Жагубица или путем поште на горенаведену адресу са назнаком „Пријава на
оглас за пријем у радни однос за радно место доктора медицине“.

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

Доктор медицине

пробни рад у трајању од 6 месеци
5 извршилаца
УСЛОВИ: VII степен стручне спреме, завршен медицински факултет,
завршених 6 месеци обавезног лекарског стажа, познавање рада на рачунару, познавање најмање једног светског језика и лиценца. Предност ће
имати кандидати са искуством у здравственим установама које пружају
здравствену заштиту деци.
ОСТАЛО: Приликом пријаве на конкурс кандидати су дужни да доставе
следећа документа: кратку биографију; фотокопију личне карте; фотокопију дипломе о завршеном медицинском факултету; фотокопију дипломе о положеном стручном испиту; фотокопију радне књижице; лиценцу; фотокопије уговора о раду, тј. потврде о волонтирању, потврде о
обављеном раду од стране начелника служби здравствених установа на
меморандуму, времену проведеном на раду и оценама рада кандидата
- уколико их кандидат поседује. Кандидати који испуњавају услове из
огласа могу бити позвани на разговор ради пружања додатних података
који могу бити важни за одлуку о пријему (претходно искуство у раду,
додатно образовање или оспособљеност, дужина трајања школовања и
сл.). Приликом заснивања радног односа, кандидати су дужни да доставе
лекарско уверење као доказ о здравственој способности за послове за
које се прима. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узимати у
разматрање. Пријаве се шаљу у затвореној коверти на наведену адресу
Клинике, са назнаком “Пријава на конкурс за пријем доктора медицине на
неодређено време 5 извршиоца”.
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Медицинска сестра - техничар

на одређено време, по основу замене до повратка
радника са боловања
УСЛОВИ: IV степен стручне спреме - педијатријског или општег смера,
положен стручни испит и најмање шест месеци радног искуства.
ОСТАЛО: Приликом пријаве на конкурс кандидати су дужни да доставе
следећа документа: кратку биографију; фотокопију личне карте; фотокопију дипломе о завршеној школи; фотокопију дипломе о положеном
стручном испиту; фотокопију радне књижице. Кандидати који испуњавају
услове из огласа могу бити позвани на разговор ради пружања додатних
података који могу бити важни за одлуку о пријему (претходно искуство
у раду, додатно образовање или оспособљеност, дужина трајања школовања и сл.). Приликом заснивања радног односа, кандидати су дужни
да доставе лекарско уверење као доказ о здравственој способности за
послове за које се прима. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се
узимати у разматрање. Пријаве се шаљу 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 - 1 извршилац”.

ОБ „СВЕТИ ЛУКА“

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

Специјалиста опште хирургије

на одређено време у трајању до 3 месеца, због
повећаног обима посла
УСЛОВИ: VI/I2 степен стручне спреме; положен стручни испит. Као
доказ о испуњености услова, кандидати су дужни да доставе: пријаву на
конкурс са кратком биографијом, бројем телефона и адресом, оверену
фотокопију дипломе о завршеном VII степену стручне спреме, оверену
фотокопију уверења о положеном стручном испиту, оверену фотокопију
дипломе о завршеним специјалистичким студијама и стеченом стручном
називу специјалисте опште хирургије, оверену фотокопију лиценце, ако
поседује радно искуство, потребно је доставити радне карактеристике од претходног послодавца. Рок за подношење пријава је 8 дана од
дана објављивања огласа у Публикацији „Послови”.Пријаве на оглас
достављати у затвореним ковертама писарници Опште болнице „Свети
Лука” Смедерево, или путем поште на горенаведену адресу, уз напомену
“Пријава на оглас” са навођењем радног места за које се конкурише. Уколико кандидат има e-mail адресу, потребно је исту назначити ради обавештавања о резултату конкурса. Непотпуне и неблаговремене пријаве
неће бити разматране.

ИНСТИТУТ ЗА РЕХАБИЛИТАЦИЈУ
11000 Београд, Сокобањска 17
тел. 011/8241-100

Лекар
УСЛОВИ: VII степен стручне спреме; медицински факултет; обављен приправнички стаж и положен стручни испит; минимум 1,5 година радног
искуства са тежим пацијентима.

Виши физиотерапеут
4 извршиоца

УСЛОВИ: VI степен стручне спреме; виша медицинска школа - струковни
терапеут; обављен приправнички стаж и положен стручни испит; минимум 1 година радног искуства са тежим пацијентима.

Медицинска сестра - техничар
УСЛОВИ: IV степен стручне спреме; средња медицинска школа; обављен
приправнички стаж и положен стручни испит; минимум 1 година радног
искуства са полупокретним и непокретним пацијентима.
ОСТАЛО: Кандидати су обавезни да доставе: кратку биографију са адресом, контакт телефоном и мејл адресом; неоверене фотокопије радне књижице, дипломе о завршеној школи, положеног стручног испита.
Пријаве са потребном документацијом достављају се у затвореним ковертама на наведену адресу, правна служба, са назнаком “Пријава на конкурс”, са навођењем радног места за које се конкурише. Пријаве морају
да буду примљене у Институту за рехабилитацију најкасније осмог дана

Бесплатна публикација о запошљавању

од дана објављивања огласа, и то најкасније до 19.05.2016. године као
последњег дана рока за подношење пријава до 14 часова, без обзира
на начин доставе. Пријаве које буду примљене у Институт после истека
дана и сата наведеног у овом огласу одбациће се као неблаговремене и
неотворене ће се вратити пошиљаоцу, са назнаком датума и сата када су
примљене у Институту за рехабилитацију. Пријаве са непотпуним подацима и непотпуном документацијом ће бити одбијене као непотпуне.

ДОМ ЗДРАВЉА “Др МИЛУТИН ИВКОВИЋ”
Београд, Кнез Данилова 16
тел. 011/322-36-55
факс: 011/324-88-44

Медицинска сестра - техничар

у Служби кућног лечења и неге, на одређено време ради
замене раднице до повратка са трудничког боловања и
породиљског одсуства
Опис посла: Обавља административни посао у служби кућног лечења и
медицинске неге и у стану болесника, предузима све неопходне мере,
даје инфузионе растворе у стану, даје интрамускуларне и интравенске
ињекције у стану, ставља фиксациони завој, врши обраду декубитиса и
других рана у стану, врши давање серума, врши скидање конаца, врши
катетеризацију и замену катетера, спроводи терапију са кисеоником,
учествује у здравствено-васпитном раду, ради ЕКГ снимање, фактурише
пружене здравствене услуге, израђује месечне и тромесечне извештаје,
управља санитетским возилом и у вези са тим сноси сву одговорност,
учествује у палијативном збрињавању болесника, рад у Тиму за палијативно збрињавање, пружање подршке породици оболелог, ради и друге
послове из домена своје струке по налогу одговорне сестре и начелника
службе којима је одговоран за свој рад.
УСЛОВИ: Завршена средња медицинска школа, IV степен стручне спреме,
положен стручни испит, положен возачки испит Б категорије, лиценца
или решење о упису у комору, познавање рада на рачунару (основни
пакет MS Office и Windows окружење).
ОСТАЛО: Уз молбу приложити биографију, фотокопију дипломе о завршеној школи, фотокопију дипломе о положеном стручном испиту, фотокопију возачке дозволе, фотокопију лиценце или фотокопију решења о
упису у комору и фотокопију држављанства. Доставити неоверене фотокопије, које се не враћају кандидатима. Рок за подношење пријаве је 8
дана од дана објављивања огласа, поштом или личном доставом у писарницу Дома здравља “Др Милутин Ивковић”, улица Кнез Данилова број
16, IV спрат, соба број 12. Обавезно назначити за које радно место се
конкурише. Резултати огласа ће бити објављени на сајту Дома здравља
www.dzpalilula.org.rs и на огласној табли - IV спрат.

КЛИНИЧКИ ЦЕНТАР КРАГУЈЕВАЦ
34000 Крагујевац, Змај Јовина 30
тел. 034/50-52-73

Медицински техничар - сестра, општег смера
пробни рад у трајању од 3 месеца
5 извршилаца

УСЛОВИ: Општи услови за заснивање радног односа утврђени су Законом о раду („Сл. гласник РС” број 24/2005.) а посебни услови утврђени
Правилником о унутрашњој организацији са систематизацијом радних
места број 01-164 од 8. јануара 2016. године; завршена средња медицинска школа општег смера, стечено стручно звање медицинског техничара - сестре општег смера (IV степен стручне спреме); радно искуство на
пословима медицинског техничара - сестре у стационарној здравственој
заштити у трајању од најмање 2 године; положен стручни испит са одговарајућим степеном стручне спреме. Кандидат мора да испуњава психофизичку и здравствену способност за рад у сменама. Прелиминарно
рангирање кандидата вршиће се по следећим критеријумима: просечна
оцена током школовања; радно искуство на пословима медицинског техничара у стационарној здравственој заштити.

Медицински техничар
гинеколошко-акушерског смера
пробни рад у трајању од 3 месеца

УСЛОВИ: Општи услови за заснивање радног односа утврђени су Законом о раду („Сл. гласник РС“ број 24/2005.) а посебни услови утврђени
Правилником о унутрашњој организацији са систематизацијом радних
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Медицина
места број 01-164 од 8. јануара 2016. године; завршена средња медицинска школа гинеколошко-акушерског, стечено стручно звање медицинског
техничара - сестре гинеколошко-акушерског смера (IV степен стручне
спреме); радно искуство на пословима медицинског техничара гинеколошко-акушерског смера у стационарној здравственој заштити у трајању
од најмање 2 године; положен стручни испит са одговарајућим степеном
стручне спреме. Кандидат мора да испуњава психофизичку и здравствену способност за рад у сменама. Прелиминарно рангирање кандидата
вршиће се по следећим критеријумима: просечна оцена током школовања; радно искуство на пословима медицинског техничара гинеколошко-акушерског смера у стационарној здравственој заштити.
ОСТАЛО: По извршеном бодовању формира се прелиминарна ранг листа.
Ранг листа није обавезујућа. На основу ранг листе врши се избор кандидата за ужи избор. Кандидати који уђу у ужи избор биће позвани на
разговор и по потреби извршиће се 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; сведочанства за сваки разред средње школе за медицинске техничаре - сестре са средњом школском спремом; уверење о држављанству
РС; извод из матичне књиге рођених; извод из матичне књиге венчаних
(ако је кандидат променио презиме); фотокопију радне књижице; кратку биографију са адресом, контакт телефоном, e-mail 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); дозволу
за рад - лиценцу издату од надлежне коморе (ако је кандидат из радног
односа) или решење о упису у комору (ако кандидат није у радном односу). 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 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“ Националне службе за запошљавање. Оглас је
објављен и на интернет презентацији Министарства здравља и интернет
презентацији Клиничког центра Крагујевац. Непотпуне и неблаговремене
пријаве неће се разматрати. Коначни резултати конкурса бити објављени
на сајту Клиничког центра Крагујевац (www.kc-kg.rs). Кандидати који не
буду изабрани могу захтевати повраћај конкурсне документације. Контакт телефон 034/50-52-73. Пријаве се подносе лично затвореној коверти
преко писарнице Клиничког центра Крагујевац или путем поште на горенаведену адресу. 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)“.

КЛИНИЧКИ ЦЕНТАР КРАГУЈЕВАЦ
34000 Крагујевац, Змај Јовина 30
тел. 034/50-52-73

Лекар специјалиста педијатрије

на Клиници за педијатрију, са пробним радом у трајању
од 3 месеца
УСЛОВИ: Општи услови за заснивање радног односа утврђени су Законом
о раду („Сл. гласник РС“ број 24/2005) а посебни услови утврђени 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.

Лекар опште медицине

на Клиници за педијатрију, са пробним радом у трајању
од 3 месеца
УСЛОВИ: Општи услови за заснивање радног односа утврђени су Законом
о раду („Сл. гласник РС“ број 24/2005) а посебни услови утврђени Правилником о унутрашњој организацији са систематизацијом радних места број
01-164 од 8. јануара 2016. године; завршен медицински факултет, стечено стручно звање: доктор медицине VII степен стручне спреме; положен
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стручни испит; дозвола за рад лиценца издата од надлежне коморе или
решење о упису у комору; просечна оцена у току студирања најмање 8.
ОСТАЛО: Кандидати који испуњавају наведене услове конкурса биће
позвани на разговор и по потреби извршиће се 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
лекара специјалисте 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, e-mail адресом. Прелиминарна рангирање вршиће
се по следећим критеријумима: просечна оцена студирања; радно искуство у струци након положеног стручног испита на пословима пружања
здравствене заштите (укључујући стручно оспособљавање и усавршавање). 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 њега 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 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“ Националне службе за запошљавање. Оглас је
објављен и на интернет презентацији Министарства здравља и интернет
презентацији 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 034/50-52-73. Пријаве се подносе лично у затвореној коверти преко писарнице Клиничког центра Крагујевац или путем поште на
горенаведену адресу. 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)“.

ОПШТА БОЛНИЦА
„Др АЛЕКСА САВИЋ“

18400 Прокупље, Пасјачка 2
тел. 027/322-440

Медицински техничар

са пробним радом у трајању од 3 месеца
3 извршиоца
УСЛОВИ: IV степен стручне спреме, средња медицинска школа са положеним стручним испитом и чланство у одговарајућој комори.
ОСТАЛО: Кандидати достављају: оверену фотокопију дипломе (уверења)
о завршеној медицинској школи, оверену фотокопију уверења (потврде)
о положеном стручном испиту, оверену фотокопију решења о упису у
именик одговарајуће коморе, уверење да нису осуђивани (уверење ПУ),
уверење да се против кандидата не води кривични поступак (уверење
суда), кратку биографију са адресом и контакт телефоном. Непотпуне и
неблаговремене пријаве неће се узети у разматрање.

ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ ВАЉЕВО
14000 Ваљево, Владике Николаја 5
тел. 014/237-056

Шеф Одељења за клиничку микробиологију
у Центру за микробиологију

УСЛОВИ: VII/2 степен стручне спреме, завршен медицински факултет
и специјализација из микробиологије са паразитологијом, одобрење за
самосталан рад, односно лиценца, две године радног искуства. Кандидати су дужни да приложе следећу документацију: потписану пријаву на
оглас, доказ о стручној спреми, доказ о добијеном одобрењу за самостални рад, односно лиценцу, доказ о радном искуству. Фотокопије докумената морају бити оверене.

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

Медицина

ОПШТА БОЛНИЦА
КРУШЕВАЦ

37000 Крушевац, Косовска 16

1. Анестетичар

за рад у Одсеку за интензивно лечење и реанимацију
Службе за анестезиологију и реаниматологију, на
одређено време ради замене привремено одсутне
запослене на неплаћеном одсуству до повратка
запослене на рад или њеног престанка радног односа

2. Анестетичар

за рад у Одсеку oперационих сала Сектора за
хируршке гране медицине Службе за анестезиологију
и реаниматологију, на одређено време ради замене
привремено одсутног запосленог на неплаћеном
одсуству до повратка запосленог на рад или његовог
престанка радног односа

3. Meдицинска сестра - техничар

за рад у Одсеку за стандардну негу Службе за урологију,
на одређено време ради замене привремено одсутне
запослене, до повратка са боловања на рад или њеног
престанка радног односа

4. Meдицинска сестра - техничар

за рад у Служби за психијатрију, на одређено време
ради замене привремено одсутне запослене, до истека
породиљског одсуства, одсуства са рада ради неге
детета или одсуства са рада ради посебне неге детета,
до повратка запослене на рад или њеног престанка
радног односа

5. Meдицинска сестра - техничар

за рад у Дневној болници неурологије Службе
за неурологију, на одређено време ради замене
привремено одсутне запослене, до повратка са
боловања на рад или њеног престанка радног односа
УСЛОВИ: Средња медицинска школа општег смера и положен стручни
испит, IV степен, поседовање лиценце за рад или решење о упису у комору.

6. Сервирка

за рад у Одсеку за припрему хране Службе за техничке,
помоћне и друге сличне послове, на одређено време 3
месеца због повећаног обима посла
2 извршиоца
УСЛОВИ: Основна школа.
ОСТАЛО: кандидати подносе: молбу за пријем и биографију, са адресом,
контакт телефоном, фотокопију личне карте или очитане податке са
личне карте (уколико је чипована), фотокопију извода из матичне књиге венчаних (уколико су сведочанства, дипломе или уверења издати на
девојачко презиме). За послове под редним бројем 1, 2, 3, 4 и 5: оверену
фотокопију дипломе, оверену фотокопију уверења о положеном стручном испиту, оверену фотокопију лиценце или решења о упису у именик
одговарајуће коморе. За послове под редним бројем 6: оверену фотокопију сведочанства о завршеној основној школи. Пријавом на оглас кандидат даје своју сагласност за обраду података о личности у сврхе избора
за пријем у радни однос. Подаци се не могу користити у друге сврхе.
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. Рок за подношење пријава 8 дана од
дана објављивања у публикацији „Послови“ Националне службе за запошљавање. Уколико изабрани кандидат не достави наведена документа
у остављеном року, са њим се неће закључити уговор о раду. Оглас је
објављен и на сајту Министарства здравља Републике Србије. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати. Пријаву доставити у
затвореној коверти са назнаком „За оглас“ са називом и редним бројем
радног места за које се конкурише, а на горенаведену адресу.

www.nsz.gov.rs
Бесплатна публикација о запошљавању

ОПШТА БОЛНИЦА ВАЉЕВО

14000 Ваљево, Синђелићева 62
тел. 014/295-580

Медицинска сестра - техничар, општег смера

приправник волонтер, у трајању од 6 месеци ради
обављања приправничког волонтерског стажа
30 извршилаца
УСЛОВИ: IV степен стручне спреме, завршена медицинска школа општег
смера.

Гинеколошко акушерска сестра

приправник волонтер, у трајању од 6 месеци ради
обављања приправничког волонтерског стажа
5 извршилаца
УСЛОВИ: IV степен стручне спреме, завршена медицинска школа гинеколошко акушерског смера.

Педијатријска сестра

приправник волонтер, на одређено време у трајању од
6 месеци ради обављања приправничког волонтерског
стажа
5 извршилаца
УСЛОВИ: IV степен стручне спреме, завршена медицинска школа
педијатријског смера.

Лабораторијски техничар

приправник волонтер, у трајању од 6 месеци ради
обављања приправничког волонтерског стажа
5 извршилаца
УСЛОВИ: IV степен стручне спреме, завршена медицинска школа лабораторијског смера.

Физиотерапеут

приправник волонтер, у трајању од 6 месеци ради
обављања приправничког волонтерског стажа
5 извршилаца
УСЛОВИ: IV степен стручне спреме, завршена медицинска школа физио
смера.

ОПШТА БОЛНИЦА
ВАЉЕВО

14000 Ваљево, Синђелићева 62
тел. 014/295-580

Педијатријска сестра

за потребе Службе за педијатрију, на одређено време
ради замене привремено одсутне запослене, до
повратка на рад са трудничког, односно породиљског
одсуства и одсуства са рада ради неге детета
УСЛОВИ: IV степен стручне спреме, завршена медицинска школа,
педијатријског смера, положен стручни испит.

Доктор медицине

за потребе Службе за психијатрију, на одређено
време ради замене привремено одсутне запослене, до
повратка на рад са породиљског одсуства и одсуства са
рада ради неге детета
УСЛОВИ: VII степен стручне спреме, завршен медицински факултет, доктор медицине, положен стручни испит.
ОСТАЛО: Приликом пријављивања на оглас потребно је доставити следећа документа: пријаву на оглас са кратком биографијом; оверену
фотокопију дипломе о стеченом образовању одговарајућег профила;
оверену фотокопију уверења о положеном стручном испиту. Пријаве са
документацијом доставити на адресу: Општа болница Ваљево, Одељење
за правне, кадровске и административне послове, 14000 Ваљево, Синђелићева 62, са назнаком „Пријава на оглас за пријем у радни однос за
послове ________“ (навести тачан профил за који кандидат подноси
пријаву).
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ДОМ ЗДРАВЉА ОСЕЧИНА

14253 Осечина, Болничка 13-15
тел. 014/3150-020

Доктор медицине

у Јединици за здравствену заштиту одраслог
становништва, на одређено време до повратка радника
са боловања
УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, завршен медицински факултет,
положен стручни испит. Потребна документација: оверена фотокопија
дипломе о завршеном VII/1 степену стручне спреме; оверена фотокопија
уверења о положеном стручном испиту; извод из матичне књиге рођених; уверење о држављанству; уверење надлежне полицијске управе да
лице није осуђивано; уверење надлежног суда да се против лица не води
поступак. Кандидати који се јаве на оглас могу бити позвани на разговор ради пружања додатних података који могу бити важни за одлуку о
пријему. Пријаве слати лично или путем поште на горенаведену адресу,
са назнаком “Пријава на конкурс”.

ЗДРАВСТВЕНИ ЦЕНТАР ЗАЈЕЧАР
19000 Зајечар, Расадничка бб

Доктор медицине

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

„ДИВЧИБАРАЦ“ ДОО
31265 Ражана
тел. 064-8817000

Технолог прехрамбене индустрије
на одређено време до 3 месеца

УСЛОВИ: VII или IV степен стручне спреме, дипломирани инжењер прехрамбене технологије или прехрамбени техничар; познавање рада на
рачунару; возачка дозвола Б категорије; енглески језик почетни ниво.

Дипломирани ветеринар

на одређено време до 3 месеца
УСЛОВИ: VII степен стручне спреме, дипломирани ветеринар; познавање
рада на рачунару; возачка дозвола Б категорије; енглески језик почетни
ниво. Пријаве се подносе на e-mail: divcibaracdoo@gmail.com.

Грађевинарство и индустрија
“ХИДРОТЕХНИКА - ХИДРОЕНЕРГЕТИКА” А.Д.
11000 Београд, Браће Крсмановића 13
тел. 064/830-7891

Руковалац булдожера
на одређено време
2 извршиоца

Руковалац багера

на одређено време
2 извршиоца

„БАДИЋ ЛЕБЕН“ ДОО

Руковалац грејдера

Дипломирани социјални радник

УСЛОВИ: III или IV степен стручне спреме и најмање 6 месеци радног
искуства.

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

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.
Конкурса је отворен до попуне радног места. Кандидати се могу јавити
послодавцу на горенаведене бројеве телефона, лице за контакт Жикица
Бадић.

ОПШТА БОЛНИЦА ПЕТРОВАЦ НА МЛАВИ
12300 Петровац на Млави, Моравска 2

Медицинска сестра - техничар

на одређено време, до повратка одсутне раднице са
боловања, породиљског одсуства и одсуства због неге
детета
УСЛОВИ: IV степен стручне спреме, средња медицинска школа, положен стручни испит. Уз пријаву поднети краћу биографију, оверену копију
дипломе о завршеној одговарајућој школи са просечном оценом током
школовања, оверену копију уверења о положеном стручном испиту,
фотокопију радне књижице уколико кандидат има радни стаж, извод из
матичне књиге рођених, уверење о држављанству, копију личне карте.
Рок за пријављивање је 8 дана од дана објављивања огласа у публикацији НСЗ „Послови“. Пријаве слати у затвореним коветрама на горенаведену адресу или доставити лично у Правну службу ОБ Петровац на
Млави. Неблаговремене пријаве и непотпуна документација неће бити
узета у разматрање при избору кандидата.
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на одређено време
2 извршиоца

ОСТАЛО: ради се на коповима рудника Колубара. Кандидати треба да
се јаве контакт особи Драгану Полићу на телефон број 064/830-7891.
Трајање конкурса је 7 дана.

INDOADRIATIC INDUSTRY
ДОО БЕОГРАД

11283 Алтина, Борхесова 25
e-mail: office@indoserbiafood.com

Помоћни радник у производњи

на одређено време, за рад у Инђији
20 извршилаца
УСЛОВИ: Без обзира на степен стручне спреме. Предност ће имати кандидати који имају искуство у раду са храном.
Профил кандидата: оријентисаност ка раду; тимски радник; резултатски оријентисан. Уколико сматрате да задовољавате наведене захтеве и
желите да радите у тиму мотивисаних људи можете послати своју биографију до 30.05.2016. године на e-mail office@indoserbiafood.com.

“Ј&Ј МЕТАЛНИ ПРОИЗВОДИ” Д.О.О.
21000 Нови Сад
e-mail: n.kostic@metalniproizvodi.rs

Пројектант
УСЛОВИ: VI степен машинског усмерења; познавање програма: Solid
Works-напредно; AutoCAD-напредно; пожељно радно искуство на сличним пословима; способност рада под притиском; способност рада у кратким роковима; веома добро знање математике и геометрије; прецизност
и тачност; пожељна возачка дозвола Б категорије; уредност.
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Грађевинарство и индустрија / Култура и информисање

Руководилац смене
УСЛОВИ: минимум VI степен школске спреме машинског усмерења; обавезно искуство на сличним пословима; пробни рад; у складу са потребама
послодавца место рада се налази у просторијама послодавца у Беочину.
Професионалан приступ послу, одговорност и самоиницијативност; комуникативност; систематичност у раду, ауторитативност; уредан изглед,
културно опхођење.
ОСТАЛО: Пријаве слати на горенаведен мејл. Рок за пријаву 20 дана.

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

Руковалац грађевинских машина
на одређено време - 3 месеца
место рада Кладово
4 извршиоца

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

Возач кипер камиона

на одређено време - 3 месеца
место рада Кладово
УСЛОВИ: III степен стручне спреме, возач теретњака, 12 месеци радног
искуства, возачка дозвола Ц категорије.
ОСТАЛО: теренски рад, рад ван просторија послодавца; обезбеђен превоз; обезбеђен смештај; обезбеђена исхрана. Трајање конкурса до попуне. Кандидати се могу јавити послодавцу путем горенаведеног телефона,
лице за контакт: Мирослав Балашевић.

Култура и информисање
БИБЛИОТЕКА „ЕРЖЕБЕТ ЈУХАС”
24300 Бачка Топола, Главна 16

Шеф рачуноводства

са 25% радног времена, на одређено време, до
повратка запослене са породиљског одсуства
УСЛОВИ: стручно образовање стечено на студијама другог степена (мастер академске студије, специјалистичке академске студије или специјалистичке струковне студије) по пропису који уређује високо образовање,
почев од 10. септембра 2005. године; на основним студијама у трајању
од најмање четири године, по пропису који је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. године, 5 година радног искуства, стечено
стручно звање овлашћеног рачуновође, ревизора, доказ да кандидат није
осуђиван правноснажном пресудом за кривично дело за које је изречена
безусловна казна затвора у трајању од најмање шест месеци или да није
правноснажном пресудом осуђен за кривично дело против достојанства
личности и морала, да има држављанство РС.
ОСТАЛО: Уз пријаву, кандидати, треба да доставе извод из матичне књиге рођених, уверење о држављанству, уверење о стеченом образовању
- оригинал или оверена фотокопија дипломе, доказ о стеченом стручном звању овлашћеног рачуновође, ревизора. Рок за пријављивање је 8
дана од дана објављивања огласа у публикацији „Послови“. Непотпуне и
неблаговремене пријаве се неће разматрати. Пријава се може поднети на
горенаведену адресу.

ДОМ КУЛТУРЕ ОПШТИНЕ
БАЧКА ТОПОЛА

24300 Бачка Топола, Главна 12

Шеф рачуноводства

са 25% радног времена, на одређено време, до
повратка запослене са породиљског одсуства
УСЛОВИ: стручно образовање стечено на студијама другог степена (мастер академске студије, специјалистичке академске студије или специја-

Бесплатна публикација о запошљавању

листичке 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, 5 година радног искуства, стечено
стручно звање овлашћеног рачуновође, ревизора, доказ да кандидат није
осуђиван правноснажном пресудом за кривично дело за које је изречена
безусловна казна затвора у трајању од најмање шест месеци или да није
правноснажном пресудом осуђен за кривично дело против достојанства
личности и морала, да има држављанство РС.
ОСТАЛО: Уз пријаву, кандидати треба да доставе извод из матичне књиге рођених, уверење о држављанству, уверење о стеченом образовању
- оригинал или оверена фотокопија дипломе, доказ о стеченом стручном звању овлашћеног рачуновође, ревизора. Рок за пријављивање је 8
дана од дана објављивања огласа у публикацији „Послови“. Непотпуне и
неблаговремене пријаве се неће разматрати. Пријава се може поднети на
горенаведену адресу.

МУЗЕЈ РУДАРСТВА И
МЕТАЛУРГИЈЕ БОР

19210 Бор, Моше Пијаде 19
тел. 030/423-560

Директор

на период од 4 године
УСЛОВИ: Да кандидат има високу школску спрему - филозофски факултет, група: археологија, етнологија, историја, историја уметности или
друге струке заступљене у Музеју; најмање 5 година радног искуства у
струци и положен стручни испит из области заштите културних добара.
Кандидат за директора дужан је да предложи програм рада и развоја
установе као саставни део конкурсне документације; да се против кандидата не води истрага и да није подигнута оптужница за кривична дела
која се гоне по службеној дужности, као и да није осуђиван за кривична дела која га чине недостојним за обављање функције директора; да
има активно знање једног светског језика; да је држављанин Републике
Србије; да има општу здравствену способност. Приликом избора кандидата за директора Музеја, управни одбор ће посебно ценити и следеће услове: да кандидат познаје делатност, односно пословање којим се Музеј
бави и да поседује организаторске способности.
ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс доставити следеће доказе: предлог
програма рада и развоја Музеја за период од 4 године; биографију која
садржи податке о досадашњем раду и оствареним резултатима; диплому (оригинал или оверену фотокопију); оверену копију радне књижице,
односно доказ о радном искуству (уговори, потврде и други докази из
којих се може утврдити на којим пословима и са којом стручном спремом
је стечено радно искуство); уверење основног и вишег суда да против
лица није покренута истрага и да није подигнута оптужница за кривична дела која се гоне по службеној дужности (издато након објављивања
конкурса - не старија од 6 месеци); оригинал или оверену фотокопију
уверења о држављанству Републике Србије (не старије од 6 месеци);
оригинал или оверену фотокопију извода из матичне књиге рођених;
оверену копију личне карте; доказ о општој здравственој способности лекарско уверење (оригинал), доставља кандидат након истека конкурса
ако уђе у ужи избор изабраних кандидата. Пријава на конкурс садржи:
име и презиме кандидата, датум и место рођења, адресу становања,
податке о образовању, податке о врсти и дужини радног искуства (радни
стаж) са кратким описом послова на којима је кандидат радио до подношења пријаве на конкурс и одговорностима на тим пословима, податке о стручном усавршавању и податке о посебним областима знања.
Изборни поступак спровешће се увидом у податке из пријаве, увидом у
документа достављена уз пријаву и усменим разговором са кандидатима.
Датум усменог разговора биће одређен накнадно, о чему ће кандидати
бити благовремено обавештени (телефоном, и-мајелом и др.) Директора
Музеја именује оснивач (Општина Бор) на период од 4 године на предлог
управног одбора. Неблаговремене, непотпуне и неразумљиве пријаве уз
које нису приложени сви потребни докази управни одбор неће разматрати. Рок за подношење пријаве је 15 дана од дана објављивања конкурса
у публикацији Националне службе за запошљавање „Послови”. Пријаве
слати на горенаведену адресу, са назнаком „За конкурс за директора
Музеја”. Пријаве на конкурс доставити у затвореној коверти. Сва обавештења о конкурсу могу се добити од Драгане Адамовић, референта за
опште послове у Музеју, на телефон број 030/458-725.
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Наука и образовање

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

Б Е О Г РА Д
УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
ГРАЂЕВИНСКИ ФАКУЛТЕТ

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

Редовни професор за ужу научну област
Теорија, геометријска обрада и презентација у
грађевинарству
Ванредни професор за ужу научну област Техничка
механика и теорија конструкција
на одређено време од 5 година

Доцент за ужу научну област Уређење водотока и
пловна инфраструктура
на одређено време од пет година

УСЛОВИ: VIII степен стучне спреме, докторат из уже научне области којој
припада наставни предмет. Кандидати, поред општих услова, треба да
испуњавају и услове предвиђене одредбама Закона о високом образовању и Статута Грађевинског факултета Универзитета у Београду.
ОСТАЛО: Уз пријаву доставити биографију са подацима о досадашњем
раду, списак научних радова и оверен препис дипломе. Рок за пријављивање је 15 дана од дана објављивања конкурса. Непотпуне и неблаговремо достављене пријаве неће се узимати у разматрање.
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УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
ПРАВНИ ФАКУЛТЕТ

Београд, Булевар краља Александра 67

Наставник страног језика за ужу научну област
Страни језик, наставни предмет Страни језик правне
струке - Енглески
на одређено време од 4 године

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, професор енглеског језика
или VII/2 степен стручне спреме, академски назив магистра из научне
области за коју се бира; искуство у педагошком раду у области права и
превођењу правних прописа. Остали услови утврђени чланом 68 Закона
о високом образовању („Сл. гласник РС”, број 76/05, 100/07 - аутентично
тумачење, 97/08, 44/10, 93/12, 89/13, 99/14, 45/15 - аутентично тумачење
и 68/15), чланом 107 став 1 тачка 3 Статута Правног факултета Универзитета у Београду. Пријаве кандидата са прилозима (биографија, списак
научних радова, радови, дипломе о одговарајућој стручној спреми, извод
из матичне књиге рођених и уверење о држављанству) подносе се Правном факултету Универзитета у Београду, Булевар краља Александра 67, у
року од 15 дана од дана објављивања конкурса.

ПРВА ОБРЕНОВАЧКА
ОСНОВНА ШКОЛА

11500 Обреновац, Милоша Обреновића 169
тел. 011/8721-289

Школски педагог

за 50 % радног времена на одређено време, до
повратка запосленог са функције директора школе
УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, у складу са чланом 8 и 120 Закона о основама система образовања и васпитања (“Сл. гл. РС”, бр. 72/09,
52/11 и 55/2013 од 25.06.2013. године) и Правилником о степену и врсти
образовања наставника и стручних сарадника у основној школи (“Сл. гл.
РС - Просветни гласник”, бр. 11/2012 и 15/2013 од 30.08.2013.године)
- оверена копија дипломе или уверења о дипломирању ако није издата диплома; општа здравствена способност - лекарско уверење подноси само изабрани кандидат; оверена копија држављанства Републике
Србије и извода из матичне књиге рођених; 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 установа. Тестирање кандидата у погледу психичке, физичке
и здравствене способности за рад са ученицима организује школа код
Националне службе за запошљавање, по истеку рока за пријављивање.
Рок за пријављивање је 8 дана од дана објављивања огласа у публикацији “Послови”. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се разматрати. Пријаве са потребном документацијом слати на адресу школе. Ближе
информације о конкурсу могу се добити код секретара школе на број тел.
011/8726-049.

СПОРТСКА ГИМНАЗИЈА

Београд, Петра Чајковског 2
тел. 011/26-50-754

Директор

на период од четири године
УСЛОВИ: високо образовање у смислу члана 8 став 2 Закона о основама система образовања и васпитања („Службени гласник РС“, бр.
72/2009, 52/2011, 55/2013, 35/2015 - аутентично тумачење и 68/2015 од
04.08.2015. године) за наставника гимназије, за педагога и психолога; да
кандидат испуњава услове из члана 120 истог Закона; услове прописане
Правилником о ближим условима за избор директора установa образовања и васпитања („Службени гласник РС“, бр. 108/2015 од 24.12.2015.
године); да кандидат има дозволу за рад (положен стручни испит - лиценца за наставника или стручног сарадника), да има обуку и положен испит
за директора установе и наjмање пет година рада у установи на пословима образовања и васпитања, након стеченог одговараjућег образовања.
ОСТАЛО: Уз пријаву поднети следеће доказе: оверену фотокопију дипломе о завршеном одговарајућем високом образовању; оверену фотокопију уверења о положеном испиту за лиценцу за наставника или стручног сарадника, односно уверења о положеном стручном испиту; доказ о
радном стажу у установи на пословима образовања и васпитања, након
стеченог одговараjућег образовања (оверену фотокопију радне књижице); уверење о држављанству Републике Србије (оригинал или оверена
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фотокопија - не старије од 6 месеци); биографију са кратким прегледом
кретања у служби и предлогом програма рада директора школе. Психичка, физичка и здравствена способности за рад са децом и ученицима
доказуjе се лекарским уверењем коjе издаjе надлежна здравствена установа а доставља га изабрани кандидат пре закључења уговора о раду.
Извештај о неосуђиваности школа прибавља службеним путем. Како
подзаконски акт из чл. 59 Закона о основама система образовања и васпитања („Службени гласник РС“, бр. 72/2009, 52/2011, 55/2013, 35/2015
- аутентично тумачење и 68/2015 од 04.08.2015.године) није донет документација кандидата без доказа о обуци и положеном испиту за директора се сматра комплетном. Изабрани кандидат ће бити у обавези да у
законом утврђеном року положи испит за директора. Пријаве слати на
горенаведену адресу. Рок за пријаву је 15 дана од дана објављивања
конкурса. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узимати у разматрање.

курса. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узети у разматрање.
Фотокопије докумената које нису оверене од стране надлежног органа
неће се узети у обзир. Пријаве са потребном документацијом слади на
адресу ОШ “Јанко Катић”, 11453 Рогача, Космајска бр. 153, са назнаком
“За конкурс за директора школе”. Ближе информације о конкурсу, могу се
добити код секретара ОШ “Јанко Катић” и преко телефона број 011/8255021 или 061/279-3552.

ОШ „МЛАДОСТ”

за рад на одређено време од 3 године

11070 Нови Београд, Гандијева 99
тел. 011/3177-652

Наставник ликовне културе

на одређено време, до повратка радника са боловања
УСЛОВИ: Одговарајуће високо образовање - висока стручна спрема сходно члану 8 Закона о основама система образовања и васпитања, члану
4 Закона о изменама и допунама Закона о основама система образовања
и васпитања и одредбама Правилника о степену и врсти образовања
наставника и стручних сарадника за рад у основној школи („Просветни
гласник“ бр. 11/12); држављанство Републике Србије; 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;
познавање језика на коме се остварује образовно-васпитни рад. Рок за
подношење пријава је 8 дана од дана објављивања огласа. Кандидати су дужни да доставе оверене фотокопије тражене документације о
испуњености услова конкурса, осим лекарског уверења које ће се доставити након закључивања уговора о раду, на адресу ОШ „Младост”, Нови
Београд, Гандијева 99.

ОСНОВНА ШКОЛА
“ЈАНКО КАТИЋ”

11453 Рогача, Космајска 153
тел. 011/8255-021

Директор

на мандатни период од 4 године
УСЛОВИ: кандидат треба да има одговарајуће висико образовање из чл. 8
став 2 и чл. 120 Закона о основама система образовања и васпитања (“Сл.
гласник РС”, бр. 72/09, 52/11, 55/13, 35/15 и 68/15), 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 студијима у трајању од најмање 4 године, по пропису који је уређивао високо образовање да 10. септембра 2005. године; да има прихичку,
физичку и здравствену способност за рад са ученицима; да кандидат није
осуђиван правоснажном пресудом за кривична дела утврђена у чл. 120
став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања и васпитања; да
има држављанство Републике Србије, да зна језик на коме се остварује
образовно-васпитни рад, да поседује дозволу за рад (лиценцу наставника, педагога или психолога, односно положен стручни испит), да је кандидат прошао обуку и има положен испит за директора, најмање пет година
рада у школи на пословима образовања и васпитања.
ОСТАЛО: Кандидат је дужан да уз пријаву достави: оверену фотокопију
дипломе о стеченом одговарајућем високом образовању, оверену фотокопију уверења о положеном стручном испиту, потврду о раду у установи на пословима образовања и васпитања, након стеченог одговарајућег
образовања, уверење о држављанству Републике Србије (оригинал или
оверена фотокопија), извод из матичне књиге рођених (оверена фотокопија), лекарско уверење о психичкој, физичкој и здравственој способности за рад са децом, биографију са кратким прегледом кретања у служби и предлогом програма рада директора школе. Пријаве које не буде
садржала уверење о положеном испиту за директора школе неће се сматрати непотпуном, а изабрани кандидат ће бити у обавези да законском
року положи испит за директора. Сва документација не сме бити старија
од 6 масеци. Рок за пријављивање је 15 дана од дана објављивања кон-
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УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
САОБРАЋАЈНИ ФАКУЛТЕТ
Београд, Војводе Степе 305

Расписује конкурс за избор у звање и заснивање радног односа

Асистент за ужу научну област Превентива и
безбедност у саобраћају
УСЛОВИ: У складу са Законом о високом образовању („Сл. гласник РС”,
бр. 76/05, 100/7 - аут. тумачење, 97/08, 44/10, 93/12, 89/13, 99/14, 45/15
- аут. тумачење, 68/15) и Статутом Универзитета и Статутом Факултета.
Рок за пријављивање кандидата на конкурс је 15 дана. Пријаве са доказима о испуњености услова конкурса (биографија, дипломе, списак радова
и радове) доставити на адресу: Саобраћајни факултет, Београд, Војводе
Степе 305.

ОШ „МИЋА СТОЈКОВИЋ”
Умчари, 29. новембра 11
тел. 011/8541-213

Професор разредне наставе - учитељ

на одређено време ради замене одсутног запосленог
преко 60 дана

Професор биологије

на одређено време ради замене одсутног запосленог
преко 60 дана
УСЛОВИ: одговарајуће образовање, психичка, физичка и здравствена
способност за рад са децом и ученицима, да лице није осуђивано правоснажном пресудом за кривична дела утврђена у члану 120 ст. 1 тачка 3
Закона о основама система образовања и васпитања, држављанство РС.
ОСТАЛО: Кандидати подносе следећу документацију: радну биографију;
оверену фотокопију дипломе; оверену фотокопију уверења о држављанству (не старије од 6 месеци); оверену фотокопију извода из матичне
књиге рођених, фотокопију личне карте. Рок за подношење пријава је 8
дана од дана објављивања огласа у публикацији „Послови”. За све додатне информације, контакт телефон школе је 011/8541-213.

ПОНИШТЕЊЕ ДЕЛА ОГЛАСА
УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
ФИЛОЗОФСКИ ФАКУЛТЕТ

11000 Београд, Чика Љубина 18-20
тел. 011/3206-104
Оглас објављен 13. априла 2016. године у публикацији “Послови”,
поништава се за радно место:
Сарадник у настави за ужу научну област Класичне науке, на одређено
време од једне године, предност имају кандидати чије је тежиште истраживања латинска лингвистика.

ОСНОВНА ШКОЛА
“СВЕТОЗАР МАРКОВИЋ”

11000 Београд, Хаџи Милентијева 62
тел. 011/2433-025

Наставник разредне наставе

на одређено време, до повратка радника са боловања
УСЛОВИ: одговарајуће образовање и испуњавање услова прописаних чл.
8 и 120 Закона о основама система образовања и васпитања („Сл. гласник
РС“, бр. 72/2009, 52/2011, 55/2013, 35/2015 и 68/2015) и Правилником о
степену и врсти образовања наставника и стручних сарадника у основној
школи (“Просветни гласник РС”, бр. 11/2012 и 15/2013).
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ОСТАЛО: Докази о испуњености услова који се подносе приликом
пријављивања на конкурс: фотокопија дипломе, уверење о држављанству и краћа биографија. Пријаве са потребном документацијом слати на
наведену адресу школе.

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
МАТЕМАТИЧКИ ФАКУЛТЕТ

11000 Београд, Студентски трг 16
тел. 011/2027-809

Доцент за ужу научну област Нумеричка математика
и оптимизација
на одређено време од 60 месеци

Доцент за ужу научну област Нумеричка математика
на одређено време од 60 месеци

Доцент за ужу научну област Рачунарство и
информатика
на одређено време од 60 месеци

УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме, доктор наука из области за коју се
бира.
ОСТАЛО: ближи услови за избор су утврђени чл. 71, ст. 1 Закона о високом образовању („Сл. гласник РС”, бр. 44/2010) и чланом 91 Статута
Математичког факултета. Уз молбу за конкурисање потребно је поднети
биографију, оверену копију дипломе, списак научних радова и сепарате
истих. Молбе са потребним документима могу се доставити Факултету на
горенаведену адресу или лично предати у Секретаријат факултета, сваког радног дана од 10-15 часова у року од 15 дана од дана објављивања
конкурса.

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
РУДАРСКО - ГЕОЛОШКИ ФАКУЛТЕТ
11000 Београд, Ђушина 7

Ванредни професор или доцент за ужу научну област
Подземна експлоатација лежишта минералних
сировина
на одређено време од 5 година

УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме, докторат из научне области којој
припада ужа научна област. Остали услови утврђени одредбама члана
64 став 5 и став 7 Закона о високом образовању (“Сл. гласник РС”, бр.
76/2005, 97/2008, 44/2010, 93/2012, 89/2013 и 99/2014) у складу са којима
ће бити извршен избор пријављених кандидата.

Доцент за ужу научну област Геофизика
на одређено време од 5 година

УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме, докторат из научне области којој
припада ужа научна област. Остали услови утврђени одредбама члана
64 став 5 Закона о високом образовању (“Сл. гласник РС”, бр. 76/2005,
97/2008, 44/2010, 93/2012, 89/2013 и 99/2014) у складу са којима ће бити
извршен избор пријављених кандидата.
ОСТАЛО: Услови за избор прописани су Законом о високом образовању,
Правилником о начину и поступку стицања звања и заснивања радног односа наставника Универзитета у Београду и Статутом Факултета.
Пријаве са прилозима (биографија, списак стручних радова, диплома о
одговарајућој стручној спреми, извод из матичне књиге рођених, уверење о држављанству и доказ о радном статусу) подносе се Правној
служби Рударско - Геолошког факултета на горенаведену адресу. Рок за
пријављивање је 15 дана од дана објављивања конкурса. Непотпуне и
неблаговремено достављене пријаве неће се узети у разматрање.

УНИВЕРЗИТЕТ ПРИВРЕДНА АКАДЕМИЈА
ФАКУЛТЕТ ЗА ПРИМЕЊЕНИ МЕНАЏМЕНТ,
ЕКОНОМИЈУ И ФИНАНСИЈЕ
11000 Београд, Немањина 4
тел. 011/2643-390

Наставник за ужу научну област Општи менаџмент
на неодређено или одређено време од 5 година
2 извршиоца
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Наставник за ужу научну област Производноуслужни менаџмент
на неодређено или одређено време од 5 година

Наставник за ужу научну област Пројект менаџмент
на неодређено или одређено време од 5 година

Наставник за ужу научну област Економија и
финансирање

на неодређено или одређено време од 5 година
2 извршиоца

Наставник за ужу научну област Пословна и
међународна економија

на неодређено или одређено време од 5 година

Наставник за ужу научну област информатика
на неодређено или одређено време од 5 година
2 извршиоца

УСЛОВИ: услови за избор наставника прописани су Законом о високом
образовању и Статутом Факултета за примењени менаџмент, економију
и финансије.
ОСТАЛО: пријаве са биографијом и доказима о испуњености услова (оверене копије диплома, списак научних и стручних радова) достављају се у
року од 15 дана од дана објављивања конкурса.

КРИМИНАЛИСТИЧКО-ПОЛИЦИЈСКА АКАДЕМИЈА
11080 Земун
Улица цара Душана 196

Наставник у звању ванредног професора или
доцента за ужу научну област Криминалистичка
тактика, методика и оператива, за наставни предмет
Криминалистичка тактика
на период у трајању од 5 година

УСЛОВИ: завршене основне студије - криминалистичко-полицијска академија, полицијска академија или правни факултет, стечен научни назив
доктора наука из одговарајуће научне области и способност за наставни
рад. Кандидати поред општих услова треба да испуњавају и услове предвиђене одредбама Закона о високом образовању („Службени гласник РС“,
број 76/05, 100/07, 97/08, 44/10, 93/12, 89/13, 99/14, 45/15, 68/15), Статута и Правилника о начину и поступку стицања звања наставника и сарадника. Кандидат уз пријаву прилаже: биографију, уверење о држављанству Републике Србије, извод из матичне књиге рођених, уверење да
против кандидата није покренут кривични поступак, нити истрага (које
није старије од шест месеци), диплому, односно уверење о високој стручној спреми, диплому или уверење о стеченом одговарајућем стручном,
академском односно научном називу, списак научних и стручних радова,
као и по један примерак тих радова. Пријаве са биографијом и траженим
доказима о стеченом образовању, достављају се Криминалистичко-полицијској академији у року од 8 дана од дана објављивања огласа, на горенаведену адресу. Пријаве поднете по истеку рока и пријаве без потребних доказа неће се разматрати.

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

Наставник у звање доцента за ужу уметничку
област Примењено вајарство, предмети Примењено
вајарство 1 и 2 и Примењено вајарство
на период у трајању од пет година
2 извршиоца

Сарадник у звање уметничког сарадника за ужу
уметничку област Примењено вајарство радионица за гипс
на период у трајању од четири године

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

ОСНОВНА ШКОЛА “ВОЈВОДА СТЕПА”
11000 Београд, Војводе Степе 520
тел. 011/3945-259

Директор

на мандатни период од 4 године
УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава услове прописане чл. 59 чл. 8 став
2 и чл. 120 Закона о основама система образовања и васпитања („Сл. гл.
РС“, бр. 72/09, 52/11, 55/13, 35/15 - аутентично тумачење и 68/15) и Правилником о ближим условима за избор директора установе образовања и
васпитања („Сл. гл. РС“, бр. 108/15) и то: да има одговарајуће образовање
за наставника основне школе, педагога или психолога стечено на студијама другог степена - мастер академске студије, специјалистичке академске
студије или специјалистичке струковне студије по пропису који уређује
високо образовање почев од 10. септембра 2005. године или високо образовање стечено на основним студијама у трајању од најмање 4 године,
по пропису који је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005.
године; да поседује дозволу за рад (лиценцу) за наставника, педагога
или психолога односно положен стручни испит; да има положен испит
за директора (кандидат изабран за директора школе дужан је да положи
испит за директора у року од годину дана од дана ступања на дужност, а
сходно условима прописаним Законом о основама система образовања и
васпитања; да има психичку, физичку и здравствену способност за рад са
децом и ученицима; да има држављанство РС; да кандидат није осуђиван
правоснажном пресудом за кривична дела утврђена у чл. 120 став 1 тачка
3 Закона о основама система образовања и васпитања; да има најмање
пет година рада у установи на пословима образовања и васпитања, након
стеченог одговарајућег образовања; да зна језик на коме се остварује
образовно васпитни рад. Уз пријаву кандитат подноси: оверену фотокопију дипломе о стеченом одговарајућем високом образовању; оверену
фотокопију уверења о положеном стручном испиту, односно испиту за
лиценцу; потврду да има најмање пет година рада у установи на пословима образовања и васпитања, након стеченог одговарајућег образовања
са фотокопијом радне књижице; уверење да није кривично осуђиван, да
се не налази под истрагом; уверење о држављанству Републике Србије
(не старије од шест месеци); извод из матичне књиге рођених (нови образац - оригинал или оверена фотокопија); лекарско уверење о физичкој,
психичкој и здравственој способности за рад са децом и ученицима (не
старије од шест месеци); биографију са кратким прегледом кретања у
служби са предлогом програма рада директора школе, као и евентуалне
прилоге којима доказује своје стручне организацијске, педагошке и друге
способности; уверење високошколске установе којим кандидат потврђује
да је положио испит из српског језика, уколико образовање није стечено
на српском језику. Напомена: Уверење о положеном испиту за директора
школе се не доставља, обзиром да Министарство просвете, науке и технолошког развоја није донело подзаконски акт који уређује програм обуке
у складу са стандардима компетенција директора, програм испита, начин
и поступак полагања испита за директора установе. Изабрани кандидат
ће имати обавезу да у законском року, по доношењу подзаконског акта
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положи испит за директора. Рок за подношења пријава је 15 дана од
дана објављивања конкурса. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће
се разматрати. Кандидати ће бити обавештени о резултатима конкурса
након доношења решења о избору директора. Пријаву са комплетном
документацијом доставити на адресу ОШ „Војвода Степа“, Војводе Степе
520, са назнаком “Пријава на конкурс за директора”.

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
ФИЛОЛОШКИ ФАКУЛТЕТ

11000 Београд, Студентски трг 3
тел. 011/2638-666

Редовни професор за ужу научну област Српска
књижевност, предмет Српска књижевност
18. и 19. века
2 извршиоца

Редовни професор за ужу научну област
Оријенталистика, предмет Исламска цивилизација
и култура
УСЛОВИ: VIII степен стручне спрме; научни степен доктора наука из научне области за коју се бира. Остали услови утврђени су чланом 64 Закона
о високом образовању и чланом 107 Статута Филолошког факултета Универзитета у Београду.

Ванредни или редовни професор за ужу научну
област Општа књижевност, предмет Општа
књижевност и теорија књижевности

ванредни професор на одређено време од 5 година,
редовни професор на неодређено време
УСЛОВИ: VIII степен стручне спрме; научни степен доктора наука из научне области за коју се бира. Остали услови утврђени су чланом 64 Закона
о високом образовању и чланом 106 и 107 Статута Филолошког факултета Универзитета у Београду.

Ванредни професор за ужу научну област
Германистика, предмет Методика наставе немачког
језика
на одређено време од 5 година

Ванредни професор за ужу научну област Српски
језик, предмет Савремени српски језик
на одређено време од 5 година

Ванредни професор за ужу научну област Општа
књижевност, предмет Историја опште књижевности
на одређено време од 5 година

Ванредни професор за ужу научну област
Хиспанистика, предмет Хиспанске књижевности
на одређено време од 5 година

Ванредни професор за ужу научну област
Јапанологија, предмет основи Јапанске
цивилизације
на одређено време од 5 година

УСЛОВИ: VIII степен стручне спрме; научни степен доктора наука из научне области за коју се бира. Остали услови утврђени су чланом 64 Закона
о високом образовању и чланом 106 Статута Филолошког факултета Универзитета у Београду.

Доцент за ужу научну област Русистика, предмет
Руски језик
на одређено време од 5 година

Доцент за ужу научну област Синологија, предмет
Кинески језик и књижевност
на одређено време од 5 година

Доцент за ужу научну област Наука о књижевности,
предмет Основни појмови науке о књижевности
на одређено време од 5 година
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Доцент за ужу научну област Наука о књижевности,
предмет Увод у теорију књижевности
на одређено време од 5 година

ОСТАЛО: Кандидати подносе пријаву са биографијом, оверену фотокопију дипломе одговарајуће дисцплине, списак радова и радове, на наведену адресу Факултета у року од 15 дана од дана објављивања конкурса.

УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме; научни степен доктора наука из
научне области за коју се бира. Остали услови утврђени су чланом 64
Закона о високом образовању и чланом 105 Статута Филолошког факултета Универзитета у Београду.

УНИВЕРЗИТЕТ УНИОН
БЕОГРАДСКА БАНКАРСКА АКАДЕМИЈА
ФАКУЛТЕТ ЗА БАНКАРСТВО,
ОСИГУРАЊЕ И ФИНАНСИЈЕ

Асистент за ужу научну област Англистика, предмет
Енглески језик
на одређено време од 3 године

Асистент за ужу научну област Туркологија, предмет
Турски језик и књижевност

11000 Београд, Змај Јовина 12
тел. 065/2621-730

Наставник у звању доцента из уже научне области
Економија и финансије

Асистент за ужу научну област Српски језик, предмет
Лексикологија српског језика

УСЛОВИ: за избор наставника утврђени су Законом о високом образовању, Статутом Универзтета Унион и Статутом Београдске банкарске
академије. Уз пријаву на конкурс доставити: биографију; извод из матичне књиге рођених; уверење о држављанству; оверене копије диплома
о претходно стеченим звањима, уверење о неосуђиваности и списак
објављених радова. Пријаву и тражену документацију доставити у физичком и електронском облику на наведену адресу Факултета, кабинет 209/II
и на e-mail: office@bba.edu.rs. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће
се разматрати.

Асистент за ужу научну област Српски језик, предмет
Методика наставе српског језика и књижевности

11000 Београд, Господара Вучића 50
тел. 011/6440-132

на одређено време од 3 године

Асистент за ужу научну област Романистика, предмет
Француски језик
на одређено време од 3 године

на одређено време од 3 године

на одређено време од 3 године

УСЛОВИ: студент докторских студија који је претходне нивое студија
завршио са укупном просечном оценом најмање 8 и који паказује смисао
за наставни рад или магистар наука из научне области за коју се бира
коме је прихваћена тема докторске дисертације. Остали услови утврђени
су чланом 72 Закона о високом образовању и чланом 113 Статута Филолошког факултета Универзитета у Београду.

Виши лектор за ужу научну област Неохеленистика,
предмет Савремени грчки језик
на одређено време од 3 године

Виши лектор за ужу научну област Германистика,
предмет Немачки језик
на одређено време од 3 године

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме; филолошки или њему одговарајући факултет; општи успех на основним студијама најмање 8; смисао за наставни рад; објављени стручни, односно научни радови и радно
искуство у настави. Остали услови утврђени су чланом 70 Закона о високом образовању и чланом 114 Статута Филолошког факултета Универзитета у Београду.

Лектор за ужу научну област Англистика, предмет
Савремени енглески језик
на одређено време од 3 године

Лектор за ужу научну област Неохеленистика,
предмет Савремени грчки језик
на одређено време од 3 године

Лектор за ужу научну област Русистика, предмет
Руски језик
на одређено време од 3 године

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме; филолошки или њему одговарајући факултет; општи успех на основним студијама најмање 8; смисао
за наставни рад. Остали услови утврђени су чланом 70 Закона о високом
образовању и чланом 114 Статута Филолошког факултета Универзитета
у Београду.

Сарадник у настави за ужу научну област
Неохеленистика, предмет Савремени грчки језик
на одређено време од 1 године

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме; студент мастер академских студија
који је претходне нивое студија завршио са просечном оценом најмање
8. Остали услови утврђени су чланом 71 Закона о високом образовању.
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ДРУГА ЕКОНОМСКА ШКОЛА

Наставник економске групе предмета

на одређено време ради замене одсутног запосленог
УСЛОВИ: Дипломирани економиста; дипломирани економиста; мастер
економиста (завршене основне академске и мастер студије у области економије).
ОСТАЛО: У радни однос на место наставника може да буде примљено
лице под условом: да има одговарајуће образовање у складу са чл. 8
став 2 и 4 или чл. 121 став 10 Закона о основама система образовања и
васпитања (“Сл. гл. РС”, бр. 72/09 , 52/11, 55/13, 68/15); да има психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и ученицима; да
није осуђивано правоснажном пресудом за кривична дела утврђена у чл.
120 став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања и васпитања;
да има држављанство Републике Србије; да зна језик на коме се остварује образовно-васпитни рад. Уз пријаву потребно је доставити: оверену фотокопију дипломе одговарајућег степена и врсте стручне спреме;
доказ о испуњености услова предвиђених чл. 8 став 2 и 4 или чл. 121 став
10 Закона о основама система образовања и васпитања (“Сл. гласник РС”
бр. 72/09, 52/11, 55/13, 68/15); оверену фотокопију уверења о држављанству РС; потврду да је одговарајуће образовање стекао на српском језику.
Неће се разматрати пријаве које су неблаговремене, непотпуне, уз које
нису приложени докази који се траже конкурсом и оних кандидата који
не испуњавају услове у погледу врсте и степена стручне спреме. Школа
нема обавезу да доказе поднете уз пријаву враћа кандидатима који нису
изабрани. Пријаву доставити на горенаведену адресу, у року од 8 дана од
дана објављивања огласа у публикацији “Послови”.

ФАКУЛТЕТ ЗА СТРАТЕШКИ И
ОПЕРАТИВНИ МЕНАЏМЕНТ
УНИВЕРЗИТЕТ „УНИОН - НИКОЛА ТЕСЛА“
Београд

Наставник за ужу научну област Менаџмент

радни однос за доцента и ванредног професора заснива
се на одређено време до 5 година а за редовног
професора на неодређено време са могућношћу
реизбора
УСЛОВИ: Приликом пријаве на конкурс, кандидати су у обавези да приложе следећу документацију: диплому о завршеним основним, магистарским (мастер) и докторским студијама (оверена фотокопија), одлуку
о последњем избору у звање (уколико је кандидат изабран у одређено
звање), биографију са списком објављених радова, уверење о држављанству, извод из матичне књиге рођених, фотокопију личне карте, уверење
о да се против кандидата не води кривични поступак. Молбу и документацију доставити лично или путем пoштe на адресу, Београд, Старо
Сајмиште 29, са назнаком „За конкурсну комисију“. Рок за подношење
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молби је 8 дана од дана објављивања огласа. Услови конкурса су предвиђени чл. 64 и чл. 65 Закона о високом образовању („Сл. гласник PC“,
бр. 76/2005, 100/2007 - аутентично тумачење, 97/2008, 44/2010, 93/2012
и 89/2013) и општим актима Факултета. Информације на телефоне број
011/3131-246, 063/663-034.

ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА
„11. АПРИЛ“

11070 Нови Београд, Народних хероја 12а
тел. 011/2603-042, 2603-766, 2692-231

Радник на одржавању чистоће у објектима спремачица

на одређено време ради замене одсутног радника преко
60 дана
УСЛОВИ: I степен стручне спреме, основна школа.

Радник на одржавању дворишта и објеката
УСЛОВИ: I степен стручне спреме, основна школа, возачка дозвола Б или
Ц категорије.
ОСТАЛО: Поред општих услова за заснивање радног односа предвиђених
чланом 24 Закона о раду, кандидати треба да испуњавају и услове прописане чланом 120, став 1 тачка 1, 2, 3, 4, 5 Закона о основама система образовања и васпитања („Сл. гласник РС“, бр. 72/2009, 52/2011 и 55/2013).
Рок за подношење пријава је 8 дана од дана објављивања огласа. Писане пријаве достављати искључиво преко поште на горенаведену адресу, са назнаком радног места за које се кандидат пријављује. За радно
место доставља се: доказ о стручној спреми, уверење о држављанству.
За радно место где се тражи возачка дозвола копија возачке дозволе.
Фотокопије морају бити оверене и не старије од шест месеци. Изабрани
кандидат пре заснивања радног односа дужан је доставити лекарско уверење и санитарну књижицу. Да кандидати нису осуђивани правоснажном
пресудом за кривична дела утврђена у члану 120 став 1 тачка 3 Закона
о основама система образовања и васпитања (доказ прибавља установа
од надлежног органа). Неблаговремене и непотпуне пријаве неће бити
разматране. Ближа обавештења о условима рада могу се добити на телефон 2603-042.

Ч АЧ А К
ОСНОВНА ШКОЛА
„МИЛАН ВУЧИЋЕВИЋ - ЗВЕРАЦ“
32256 Братљево

Директор школе

на период од 4 године
УСЛОВИ: У скаду са чланом 59 Закона о основама система образовања
и васпитања („Службени гласник РС“, бр. 72/09, 52/11, 55/13, 35/15 и
68/15), кандидат требе да испуњава следеће услове: да поседује одговарајуће високо образовање сходно члану 8 став 2 Закона о основама система образовања и васпитања високо образовање стечено на студијама
другог степена - мастер академске студије, специјалистичке академске
студије или специјалистичке струковне студије, по пропису који уређује
високо образовање почев од 10.09.2005. године, за наставника основне
школе, педагога или психолога или на основним студијама у трајању од
најмање 4 године, по пропису који је уређивао високо опбразовање до
10.09.2005. године; поседовање дозволе за рад (лиценце); да има обуку
и положен испит за директора установе по доношењу подзаконског акта
од стране министра; поседовање психичке, физичке и здравствене способности за рад са децом и ученицима; држављанство републике Србије,
знање језика на коме се изводи васпитно образовни рад; неосуђиваност
правноснажном пресудом за кривична дела утврђена у члану 120 став 1
тачка 3 Закона о основама система образовања и васпитања; најмање 5
година рада у установи на пословима образовања и васпитања, након
стеченог одговарајућег образовања.
ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс кандидат подноси: оверену фотокопију
дипломе о завршеном одговарајућем високом образовању (не старије од
6 месеци), оверену фотокопију уверења о положеном стручном испиту
за наставника, односно педагога, психолога, или доказ о дозволи за рад
- лиценци (не старије од 6 месеци), потврду о радном стажу уз фотокопију радне књижице (не старије од 6 месеци); оригинал или оверену
фотокопију уверења о држављанству Републике Србије (не старије од
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6 месеци); оригинал или оверену фотокопију извода из матичне књиге
рођених (не старије од 6 месеци); лекарско уверење којим се доказује
психичка физичка и здравствена способност за рад са децом и ученицима (не старије од 6 месеци); оригинал или оверену фотокопију уверења
суда да кандидат није под истрагом (не старије од 6 месеци); биографске
податке са кретањем у служби; податке из казнене евиденцује Министарства унутрашњих послова да кандидат није одсуђиван за наведена
кривична дела или потврду да је поднет захтев за диобијање ових података (не старије од 6 месеци), овај податак може прибавити и школа. Рок
заподношење пријава је 15 дана од дана објављивања конкурса у публикацији „Послови“. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узимати
у разматрање. О резултатима конкурса кандидати ће бити обавештени на
основу решења Школског одбора о избору директора, а након завршене законске процедуре. Пријаве доставити на адресу школе или лично у
секретаријату, сваког радног дана од 9-14 часова.

ПОНИШТЕЊЕ ОГЛАСА
ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА
„БАЈКА“

32250 Ивањица, Наде Поповић 48
тел. 032/662-796
Оглас објављен у публикацији „Послови“ 27.04.2016. године, поништава
се у целости.

ГЊИЛАНЕ
ОШ „БРАНКО РАДИЧЕВИЋ”
Церница
38251 Партеш

Понавља конкурс

Директор школе

за мандатни период од 4 године
УСЛОВИ: На конкурс се могу пријавити лица која поред општих услова за
заснивање радног односа испуњавају и следеће услове: да имају високо
образовање - завршен факултет за наставника, педагога или психолога,
да имају лиценцу за рад наставника, педагога или психолога, да имају
положен испит за директора установе, да имају најмање пет година радног стажа у области образовања и васпитања.
ОСТАЛО: Рок за пријављивање је 15 дана од дана објављивања конкурса. Уз захтев за заснивање радног односа потрбно је приложити следећа
документа: доказ о школској спреми (оверена фотокопија дипломе), уверење о положеном стучном испиту (доказ о лиценци), уверење о положеном испиту за директора школе, потврду о радном стажу у области
образовања и васпитања, извод из матичне књиге рођених, уверење о
држављанству, уверење надлежног суда да кандидат није осуђиван и да
није под истрагом, уверење о здравственом стању. Некомплетна и неблаговремена документација неће се узети у обзир приликом одлучивања
Пријаве са комплетном документацијом слати на адресу ОШ “Бранко
Радичевић” Церница, 38251 Партеш, са назнаком „За школски одбор”.

КИКИНДА
ОСНОВНА ШКОЛА „СЕРВО МИХАЉ”
23325 Падеј, Маршала Тита 45
тел. 0230/75-509, 75-773
e-mail: ospadej@mts.rs

Директор

на мандат од четири године
УСЛОВИ: кандидат поред општих услова утврђених законом треба да
испуњава и следеће услове: да има одговарајуће високо образовање
из члана 8 ст. 2 Закона о основама система образовања и васпитања
за наставника, за педагога и психолога; да има дозволу за рад - лиценцу; да има обуку и положен испит за директора установе; да има најмање 5 година рада у установи на пословима образовања и васпитања
након стеченог одговарајућег образовања и васпитања; да има психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и ученицима; да
није осуђиван правоснажном пресудом за привредни преступ у вршењу
раније дужности, као ни за кривична дела утврђена у чл. 120 ст. 1 тач. 3
Закона о основама система образовања и васпитања; да је држављанин
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Републике Србије; да поред српског поседује знање и мађарског језика
и писма. Кандидат је дужан да уз пријаву на конкурс достави следећу
документацију: оверену фотокопију дипломе о стеченом одговарајућем
образовању; извод из матичне књиге рођених; доказ о поседовању дозволе - лиценце за рад; оверену фотокопију уверења о положеном испиту
за директора установе (ако нема положен испит за директора установе,
изабрани кандидат је дужан да га положи у року од годину дана од дана
ступања на дужност); уверење о радном стажу у области образовања и
васпитања; доказ о психичкој, физичкој и здравственој способности за
рад са децом и ученицима (доставља се приликом закључивања уговора о раду); уверење да није осуђиван у складу са одредбом члана 120
ст. 1 тач. 3 Закона о основама система образовања и васпитања, као ни
за привредни преступ у вршењу раније дужности (прибавља установа);
уверење о држављанству Републике Србије; доказ да поседује знање
мађарског језика и писма; радну и животну биографију својеручно потписане; оквирни план рада за време мандата. Пријаве са приложеном документацијом слати на горенаведену адресу са назнаком „Конкурс за избор
директора - не отварати”. Рок за подношење пријава је 8 дана рачунајући
од дана објављивања огласа. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће
се узети у разматрање.

ВИСОКА ШКОЛА СТРУКОВНИХ СТУДИЈА ЗА
ОБРАЗОВАЊЕ ВАСПИТАЧА У КИКИНДИ

КОСОВСК А МИТРОВИЦ А
ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА „БАМБИ“
38217 Сочаница, Галичка бб

Кувар

на одређено време, до повратка запослене са
породиљског одсуства и одсуства са рада ради неге
детета
УСЛОВИ: Одговарајућа стручна спрема - III или V степен стручне спреме -занимање кувар. Кандидат мора да испуњава услове прописане чланом 120 Закона о основама система образовања и васпитања. Уз пријаву
кандидат подноси: диплому о стеченој стручној спреми; уверење о
држсвљанству Републике Србије (не старије од 6 месеци); извод из матичне књиге рођених. Фотокопије морају бити оверене. Потврду о неосуђиваности кандидата установа прибавља по службеној дужности. Доказ у
погледу испуњености услова у погледу опште здравствене способности
кандидат доставља по коначности одлуке о избору, а пре закључивања
уговора о раду. Пријавае се подносе у року од 8 дана од дана објављивања на горенаведену адресу. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће
се разматрати.

Кикинда, Светосавска 57
тел. 0230/439-250
e-mail: vsov@businter.net
www.vaspitacka.edu.rs

ФИЛОЛОШКО-УМЕТНИЧКИ ФАКУЛТЕТ

Објављује конкурс за избор у одговарајуће звање наставника
и заснивање радног односа на време у зависности од избора
у одговарајуће звање у Високој школи струковних студија за
образовање васпитача у Кикинди:

Сарадник у звање асистента за ужу уметничку
област Цртање и сликање

Извршилац за област Социолошке науке

доктор или магистар Социологије или Филолошких
наука за смер Социологије

Извршилац за област Музичке уметности

доктор, магистар, или има дипломске академске студије
из поља уметности
У звање професора струковних студија може бити изабрано лице који има
научни назив доктора наука, оносно доктора уметности у научној области
за коју се бира, који има објављене научне радове и који показује способност за наставни рад. Звање професора струковних студија из образовно-уметничког поља уметности може да стекне лице које има завршене дипломске академске студије и призната уметничка дела. Професор
струковних студија, стиче звање и заснива радни однос на неодређено
време.
У звање предавача може бити изабрано лице које има академски назив
магистра, или стручни назив специјалисте научне, стручне или уметничке области за коју се бира, или завршен факултет и призната уметничка дела. Кандидат треба да има објављене стручне, односно уметничке
радове и да поседује способност за наставни рад. Предавач стиче звање
и заснива радни однос на одређено време од пет година.
ОСТАЛО: Поред наведене стручне спреме кандидати треба да испуњавају и услове предвиђене Законом о високом образовању и актима
школе: да имају држављанство Републике Србије; да имају здравствену способност; да нису правноснажном пресудом осуђени за кривично
дело у складу са чл. 62 став 4 Закона о високом образовању. Кандидати
за наставу уз пријаву треба да поднесу: биографију и стручну биографију са подацима о досадашњем раду; препоруку, која садржи преглед
и мишљење о научном и стручном раду кандидата, из установе у којој
је кандидат изводио наставу у претходном периоду, која садржи оцену
о резултатима ангажовања у настави и развоју наставе и другим резултатима оцењивања кандидата; оверене фотокопије дипломе свих нивоа
студија или уверења о стеченом докторату, магистратури, или дипломи о
завршеним академским студијама; списак научних, стручних и уметничких радова, као и саме радове које су у могућности да доставе или да на
други начин докажу да су објављени; оригинал, или оверену фотокопију
извода из матичне књиге рођених; доказ о држављанству у оригиналу,
или овереној фотокопији, не старији од 6 месеци; лекарско уверење о
здравственој способности (доставља изабрани кандидат); доказ у вези
осуђиваности кандидата прибавиће школа службеним путем. Непотпуне
пријаве и пријаве са неодговарајућом документацијом неће се узимати у
разматрање. Пријаве слати на горенаведену адредсу у року од 15 дана од
објављивања конурса у публикацији „Послови“.
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К РА Г У Ј Е В А Ц
34000 Крагујевац, Јована Цвијића бб
тел. 034/500-125, 500-126

на одређено време од три године

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

Национална служба
за запошљавање
Национална служба за запошљавање • www.nsz.gov.rs
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ФИЛОЛОШКО-УМЕТНИЧКИ ФАКУЛТЕТ
34000 Крагујевац, Јована Цвијића бб
тел. 034/500-125, 500-126

Наставник у звање наставника стручног предмета за
ужу стручну област Музичка теорија
на одређено време од четири године

УСЛОВИ: Високо образовање првог степена, способност за наставни рад
и објављене стручно - теоријске радове, непостојање сметње из чл. 62
став 4 Закона о високом образовању и остали општи и посебни услови
предвиђени чл. 64 и чл. 65 Закона о високом образовању (“Сл. гласник
РС”, бр. 76/2005, 100/07, 97/08, 44/2010, 93/2012, 89/2013, 99/14 45/15 и
68/15), Статутом Универзитета у Крагујевцу (пречишћен текст, бр. II-01148 од 26.02.2016. године - www.kg.ac.rs), Статутом Филолошко-уметничког факултета Универзитета у Крагујевцу (пречишћен текст, бр. 01-1336
од 30.04.2015. године - www.filum.kg.ac.rs), Законом о раду (“Сл. гласник РС”, бр. 24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013 и 75/14), Правилником о
начину и поступку заснивања радног односа и стицању звања наставника
Универзитета у Крагујевцу - www.kg.ac.rs (бр. III-01-99/2 од 11.02.2016.
године - www.kg.ac.rs) и другим актима Факултета и Универзитета у
Крагујевцу. Документа која је потребно доставити: пријава на конкурс;
биографија и стручна биографија; оверене копије диплома свих нивоа
студија; оверена копија извода из матичне књиге рођених; уверење о
држављанству (оригинал); потврда надлежног органа (полицијске управе) да кандидат није осуђиван за кривична дела предвиђена чланом 62
став 4 Закона о високом образовању и чланом 124 е и чланом 126 Статута
Универзитета у Крагујевцу (оверена копија); мишљење студената формирано на основу анкете (за кандидате који имају педагошко искуство
у високошколској установи). Документацију са доказима о испуњености
услова конкурса, кандидати су обавезни да доставе и у електронској форми (на компакт диску - CD-u, у складу са упутством за примену, начин
достављања, попуњавања и утврђивање релевантних докумената које
кандидат доставља у току поступка избора у звање. Модел са утврђеном
структуром фолдера (zip) http://www.kg.ac.rs/Docs/Uputstvo_KPP.docx).
Фотокопије докумената морају бити оверене и не старије од 6 месеци.
Непотпуне и неблаговреме пријаве, као и документација кандидата који
не испуњавају услове конкурса неће се узимати у разматрање. Сва документација и радови достављају се Служби за опште и правне послове
ФИЛУМ-а, у згради Друге крагујевачке гимназије или поштом на адресу:
Филолошко-уметнички факултет, Јована Цвијића бб, 34000 Крагујевац.
Рок за подношење пријава је 15 дана од дана објављивања конкурса.

К РА Љ Е В О
МУЗИЧКА ШКОЛА “СТЕВАН МОКРАЊАЦ”
36000 Краљево, Топлице Милана 2
тел. 036/321-872

рајући документ о положеном испиту из педагогије и психологије у току
студија или доказ о положеном стручном испиту, односно положеном
испиту за лиценцу), уколико кандидат није стекао образовање на српском
језику, у обавези је да достави доказ да је положио испит из српског језика по програму одговарајуће високошколске установе. За кандидате који
уђу у ужи избор обавезна је претходна провера психофизичких способности, коју врши Национална служба за запошљавање. Уверење о психичкој, физичкој и здравственој способности за рад са децом и ученицима
доставља се пре закључења уговора о раду, а доказ о неосуђиваности
прибавља установа. Конкурс је отворен 8 дана од дана објављивања у
публикацији “Послови”. Ближе информације о огласу могу се добити код
секретара школе лично или преко телефона број 036/321-872. Пријаве
са документима доставити лично или слати на горенаведену адресу са
назнаком „За оглас“.

ОШ ”ДРАГАН ЂОКОВИЋ УЧА”
36204 Лађевци
тел. 036/851-448

Наставник ликовне културе

за 50% радног времена, на одређено време, ради
замене одсутног запосленог због привременог удаљења
са рада до окончања дисциплинског поступка
УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме. На конкурс се могу пријавити кандидати, који поред општих услова, предвиђених Законом о раду, испуњавају и посебне услове предвиђене чл. 120 став 1 Закона о основама система образовања и васпитања и то да: имају одговарајуће образовање
(одговарајућу врсту и степен стручне спреме предвиђен чл. 8 Закона о
основама сиситема образовања и васпитања и Правилником о врсти и
степену стручне спреме наставника и стручних сарадника у основној школи); имају психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом
и учиницима; нису осуђивани правоснажном пресудом за кривична дела
утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања
и васпитања; имају држављанство РС. Рок за пријаву је 8 дана од дана
објављивања огласа у публикацији “Послови”. Уз пријаву на конкурс кандидати подносе и одговарајаћу документацију којом доказују да испуњавају услове прдвиђена Законом и Правилником, као и овим конкурсом:
диплому о стеченом одговарајућем образовању; уверење о држављанству, не старије од шест месеци; извод из матичне књиге рођених, не
старији од шест месеци. Уверење о неосуђиваности школа прибавља по
службеној дужности, а лекарско уверење се прилаже по доношењу одлуке. Сва документа се прилажу у оригиналу или овереним фотокопијама. Пријаве на конкурс са доказима о испуњености услова достављају се
лично или поштом на адресу школе ОШ „Драган Ђоковић Уча” Лађевци
36204. Неблаговремене и непотпуне пријеве се неће разматрати.

ОШ „СВЕТИ САВА”

Професор клавира

36103 Рибница, Змај Јовина 1
тел. 036/379-400

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме. У радни однос у установи може
да буде примљено лице ако испуњава прописане услове из чл. 8, чл.
120 и чл. 122 Закона о основама система образовања и васпитања („Сл.
гласник РС“, бр. 72/2009, 52/11, 55/13, 35/2015 - аутентично тумачење и
68/2015) и то: да има одговарајуће образовање сходно Правилнику о степену и врсти стручне спреме наставника у основној музичкој школи („Сл.
гласник РС - Просветни гласник“, бр. 18/2013) и Правилнику о степену
и врсти образовања наставника, стр. сарадника и помоћних наставника у стручним уметничким школама у подручју рада култура, уметност
и јавно информисање („Сл. гласник РС - Просветни гласник“ бр. 16/15);
да има психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и
ученицима; да није осуђивано правоснажном пресудом за кривична дела
утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања
и васпитања; да има држављанство Републике Србије; да зна језик на
коме остварује образовно-васпитни рад. Уз пријаву на оглас приложити:
кратку биографију, оригинал или оверену фотокопију дипломе о стеченом образовању, уверење о држављанству РС не старије од 6 месеци.
Уверење (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 - издато од одговарајуће високошколске установе (наставник који је у току студија положио испите из педагогије и психологије или је положио стручни испит за
лиценцу, сматра се да има образовање из психолошких, педагошких и
методичких дисциплина, па је потребно доставити уверење или одгова-

школе на мандатни период од 4 године

на одређено време, ради замене одсутног запосленог
преко 60 дана

Бесплатна публикација о запошљавању

Директор

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме. Кандидат треба да испуњава услове прописане чл. 59, чл. 8 став 2 и чл. 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 Правилником о ближим условима за избор директора установе образовања и васпитања („Сл. гласник
РС”, бр. 108/15), и то: да има одговарајуће високо образовање: на студијама другог степена (мастер академске студије , специјалистичке академске студије или специјалистичке струковне студије), по пропису који
уређује високо образовање, почев од 10. септембра 2005. године; или
на основним студијама у трајању од најмање четири године, по пропису
који је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. године; да
испуњава услове за наставника основне школе, 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; да има психичку, физичку и
здравствену способност за рад са децом и ученицима; да није осуђиван
правоснажном пресудом за кривична дела утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања и васпитања; да није правноснажно осуђиван за привредни преступ у вршењу раније дужности;
да има држављанство Републике Србије; да зна језик на коме се остварује образовно-васпитни рад. Рок за пријављивање на конкурс је 15
дана од дана објављивања. Уз пријаву на конкурс кандидати подносе и
одговарајућу документацију којом доказују да испуњавају услове пред-
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виђене Законом, Статутом, као и овим конкурсом: диплому о завршеном одговарајућем високом образовању; уверење о положеном испиту
за лиценцу односно стручном испиту; уверење о положеном испиту за
директора школе (Напомена: уверење о положеном испиту за директора школе се не доставља, с обзиром да није донет подзаконски акт који
уређује програм обуке у складу са стандардима компетенција директора,
програм испита, начин и поступак полагања испита за директора установе. Изабрани кандидат ће имати обавезу да у законском року положи
испит за директора); потврду да има најмање 5 година рада у установи
на пословима образовања и васпитања, након стеченог одговарајућег
образовања; извод из матичне књиге рођених (нови образац са холограмом); уверење о држављанству (не старије од 6 месеци); уверење
надлежног суда да против њега није покренут кривични поступак доношењем наредбе о спровођењу истраге, потврђивањем оптужнице којој
није претходила истрага или доношењем решења о одређивању притвора пре подношења оптужног предлога за кривична дела из услова конкурса (не старије од шест месеци); доказ да зна језик на коме се остварује
образовно-васпитни рад (диплома издата на српском језику или доказ о
положеном испиту из српског језика по програму одговарајуће високошколске установе, ако кандидат није стекао високо образовање на српском
језику); преглед кретања у служби са биографским подацима; предлог
програма рада директора школе за мандатни период као и остале доказе
о стручним и организационим способностима; доказ о поседовању психичке, физике и здравствене способности за рад са децом и ученицима (лекарско уверење, не старије од шест месеци), изабрани кандидат
достваља пре закључења уговора о раду. Извод из казнене евиденције
прибавља школа по службеној дужности. Сва документа која се подносе
уз пријаву морају бити оригинали или оверене фотокопије. Овера фотокопије не сме бити старија од 6 месеци. Пријаве са наведеним доказима
слати у затвореним ковертама са назнаком “Конкурс за директора школе”
на горенаведену адресу. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се
узимати у разматрање. Ближе информације се могу добити на телефон
број 036/379-400.

КРУШЕВАЦ
ВИСОКА ШКОЛА СТРУКОВНИХ СТУДИЈА ЗА ВАСПИТАЧЕ
37000 Крушевац, Ћирила и Методија 22-24
тел. 037/439-754

Наставник за област Физичко васпитање и спорт
реизбор, за 50% радног времена

УСЛОВИ: Услови за избор у звање и пријем у радни однос предвиђени
су Законом о високом образовању и Статутом Високе школе струковних
студија за васпитаче у Крушевцу. Пријаву на конкурс са документацијом
слати на наведену адресу. Непотпуна и неблаговремена документација
неће бити разматрана.

ЛЕСКОВАЦ
ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА “ЂУКА ДИНИЋ”
16205 Бојник, Бојана Тасића 5
тел. 016/821-270

Васпитач

на одређено време до 15.06.2016. године
УСЛОВИ: VI степен стручне спреме, васпитач - струковни васпитач. Кандидати су обавезни да уз пријаву на конкурс доставе: биографију, оверену фотокопију дипломе, уверење о држављанству не старије од 6 месеци,
извод из матичне књиге рођених, уверење да нису осуђивани, лекарско
уверење, уверење из матичне евиденције осуђиваних полицијске управе.
Достављену документацију по огласу установа задржава у својој архиви.
Пријаве слати на горенаведену адресу.

ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА “ЂУКА ДИНИЋ”
16205 Бојник, Бојана Тасића 5
тел. 016/821-281

Директор

на мандатни период од 4 године
УСЛОВИ: да кандидат поседује одговарајуће високо образовање стечено
на студијама другог степена (мастер академске студије, специјалистичке
академске студије и специјалистичке струковне студије), по пропису који
уређује високо образовање, почев од 10.09.2005. године или на основ-
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ним студијама у трајању од најмање 4 године, по пропису који је уређивао високо образовање до 10.09.2005. године, за наставника, васпитача,
педагога и психолога; или студијама од три године или више образовање;
да има дозволу за рад за наставника, васпитача, педагога или психолога; да има најмање 5 година рада у установи на пословима образовања
и васпитања, након стеченог одговарајућег образовања или 10 година
рада у установи; да има психичку, физичку и здравствену способност за
рад са децом и ученицима; да није осуђивано правоснажном пресудом за
кривична дела утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања и васпитања; да има држављанство Републике Србије;
да зна језик на којем се остварује образовно-васпитни рад (српски језик).
Уз пријаву са кратком биографијом са кретањем у служби, оверену фотокопију дипломе о стеченом високом образовању, потврду о радном стажу
у установи на пословима образовања након стеченог одговарајућег образовања, оригинал уверења о држављанству Републике Србије (не старије
од 6 месеци). Лекарско уверење да има психичку, физичку и здравствену
способност за рад са децом и ученицима подноси само изабрани кандидат
пре закључења уговора о раду. Уверење да кандидат није осуђиван правоснажном прсудом за кривична дела утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3
Закона о основама система образовања и васпитања прибавља установа
по службеној дужности; доказ о знању језика на којем се остварује образовно-васпитни рад уколико образовање није стечено на српском језику; како подзаконски акт из члана 59. Закона о основама система образовања и васпитањаније донет, документација кандидата без доказа о
обуци и положеном испиту за директора установе се сматра комплетном.
Изабрани кандидат ће бити у обавези да у законом утврђеном року положи испит за директора. Пријаве слати на адресу предшколске установе.
Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узети у разматрање.

ГИМНАЗИЈА ЛЕСКОВАЦ

16000 Лесковац, Косте Стаменковића 15
тел. 016/212-218

Наставник филозофије

за 80% радног времена, на одређено време ради замене
одсутне запослене преко 60 дана
УСЛОВИ: Поред општих услова прописаних Законом о раду, кандидат
треба да има стечено одговарајуће образовање у складу са чл. 8 став 2
Закона о основама система образовања и васпитања („Сл. гласник РС“,
бр. 72/09, 52/11, 55/13 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 или на основним студијама у трајању од најмање четири године, по пропису који је уређивао високо образовање до
10. септембра 2005. године; да испуњава услове у складу са Правилником
о степену и врсти образовања наставника и стручних сарадника у гимназији („Сл. гласник РС - Просветни гласник“, бр. 15/13); да има образовање
из психолошких, педагошких и методичких дисциплина стечено на високошколској установи у току студија или након дипломирања од најмање
30 бодова и 6 бодова праксе у установи, у складу са Европским системом преноса бодова - наставник који је у току студија положио испите из
педагогије и психологије или је положио стручни испит, односно испит за
лиценцу сматра се да има образовање из чл. 8 став 4 Закона о основама
система образовања и васпитања; да има психичку, физичку и здравствену способност за рад са ученицима; да није осуђиван правоснажном
пресудом за кривична дела утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о
основама система образовања и васпитања; да има држављанство Републике Србије.
ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс поднети: извод из матичне књиге рођених; уверење о држављанству (не старије од 6 месеци); диплому о стеченом образовању и доказ да кандидат има образовање из психолошких, педагошких и методичких дисциплина стечено на високошколској
установи у току студија или након дипломирања од најмање 30 бодова
и 6 бодова праксе у установи, у складу са ЕСПБ (уверење одговарајуће
високошколске установе о броју бодова или оверена фотокопија уверења
о положеном стручном испиту, односно испиту за лиценцу или оверена
фотокопија индекса о положеним испитима из педагогије и психологије).
Сва документа се прилажу у оригиналу или као оверене фотокопије. Уверење о психичкој, физичкој и здравственој способности за рад са ученицима доставља се пре закључења уговора о раду, а доказ о неосуђиваности прибавља школа. По истеку конкурсног рока директор врши ужи
избор кандидата које упућује на претходну психолошку процену способности за рад са ученицима. Психолошку процену способности за рад са
ученицима врши надлежна служба за послове запошљавања применом
стандардизованих поступака. Рок за подношење пријава је 8 дана од
дана објављивања огласа. Пријаве слати на адресу школе. Неблаговре-
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мене и непотпуне пријаве неће се узети у разматрање. Ближе информације о конкурсу могу се добити код секретара школе на телефон број
016/212-218.

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

Сарадник у звању асистента за ужу научну област
Теоријска физика на Департману за физику
на одређено време од 36 месеци
2 извршиоца

УСЛОВИ: студент докторских студија, студијски програм физика. Кандидати уз пријаву треба да доставе: биографију, доказ да су студенти докторских студија, списак научних радова, као и саме радове (уколико их
кандидат има). Рок за пријаву на конкурс је 15 дана.

ОШ “Др ЗОРАН ЂИНЂИЋ”

18116 Брзи Брод, Павла Софрића 30

Наставник биологије

са 80% радног времена, на одређено време до повратка
запослене са породиљског боловања
УСЛОВИ: професор биологије; дипломирани биолог; дипломирани молекуларни биолог и физиолог; дипломирани биолог, смер заштите животне средине; професор биологије и хемије; 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 академске
студије биологије; држављанство Републике Србије; психичка, физичка
и здравствена способност за рад (лекарско уверење доставља изабрани кандидат, пре закључења уговора о раду); да кандидат није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дела утврђена у чл. 120 став
1 тачка 3 Закона о основама система образовања и васпитања (уверење
прибавља школа). Уз пријаву доставити у овереној фотокопији: личну
карту; диплому о стеченом образовању; уверење о држављанству; извод
из матичне књиге рођених; кратку биографију.

НОВИ ПАЗАР
ОШ „ЈОВАН ЈОВАНОВИЋ ЗМАЈ“

36300 Нови Пазар, Вук Краџића бб

Секретар школе

на одређено време, до повратка раднице са
породиљског одсуства.
УСЛОВИ: У радни однос може да буде примљено лице, под условима
прописаним законом и ако: има одговарајуће образовање, дипломирани правник, дипломирани правник - мастер; има психичку, физичку и
здравствену способност за рад са децом и ученицима; није осуђивано
правоснажном пресудом за кривично дело за које је изречена безусловна
казна затвора у трајању од најмање три месеца, као и за кривична дела
насиље у породици; има држављанство Републике Србије. Уз пријаву на
конкурс кандидати су дужни да доставе следећу документацију: оверену
фотокопију дипломе о стеченој спреми, извод из матичне књиге рођених, и уверење о држављанству Републике Србије. Напомена: Уверење
да кандидат није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дела из
члана 120 став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања и васпитања прибавља школа по службеној дужности. Доказ о психофизичкој и
здравственој способности за рад са децом и ученицима из члана 120 став
1 тачка 2 Закона о основама система образовања и васпитања кандидат
прилаже пре закључења уговора о раду. Захтев са документима слати
на горенаведену адресу. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се
разматрати.

Бесплатна публикација о запошљавању

НОВИ САД
ПОНИШТЕЊЕ ОГЛАСА
ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА
„ПЛАВИ ЧУПЕРАК“
21240 Тител, Доситејева бб

Оглас објављен 16.03.2016. године у публикацији „Послови“ поништава
се за радно место - васпитач на одређено време, 2 извршиоца. Исправка
огласа објављена 23.03.2016. године у публикацији „Послови“ поништава
се у целости.

ОСНОВНА ШКОЛА
„ЂУРА ЈАКШИЋ“

21241 Каћ, Краља Петра I бр. 9
тел. 021/6213-015

Наставник српског језика

са 68% норме часова, на одређено време до истека
мандата директора школе

Наставник ликовне културе

са 50% норме часова на одређено време, до повратка
помоћника директора школе
УСЛОВИ: VII/1 степен у наведеној струци; према члану 132 Закона о основама система образовања и васпитања („Сл. гл. РС“, бр. 72/09, 52/11 и
55/13) и Правилника о систематизацији послова Основне школе „Ђура
Јакшић“ Каћ.
ОСТАЛО: Као доказ о испуњавању услова за заснивање радног односа,
кандидати су дужни да уз пријаву доставе оригинал, односно, оверен
препис (фотокопију): уверења о држављанству; извода из матичне књиге рођених; дипломе о завршеној одговарајућој врсти стручне спреме.
непотпуна и неблаговремена документа се неће разматрати. Пријаве са
потребном документацијом слати на горенаведену адресу.

ОСНОВНА ШКОЛА „ЉУДОВИТ ШТУР“
21211 Кисач, Железничка 3

Наставник хемије

са 24 сата недељно - 60% радног времена, на одређено
време, до преузимања са листе технолошких вишкова
или листе запослених са непуним радним временом,
односно до избора кандидата по расписаном конкурсу
за пријем у радни однос на неодређено време
УСЛОВИ: VII/1 степен у наведеној струци. Кандидати морају испуњавати
опште и посебне здравствене и друге услове прописане Законом о раду и
Законом о основама система образовања и васпитања; услове стручности
прописане Правилником о врсти стручне спреме настаника и стручних
сарадника у основој школи; знаје словачког језика (стечено средње, више
или високо образовање на словачком језику или положен испит из словачког језика по програму одговарајуће високошколске установе). Пријаве са потребним доказима доставити на горенаведену адресу или лично
донети секретару школе од 08-12 часова радним даном.

ФАКУЛТЕТ ТЕХНИЧКИХ НАУКА

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

Наставник у звање доцент или ванредни професор
за ужу област Рачунарска техника и рачунарске
комуникације

са 70% радног времена на одређено време у трајању 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.

Наставник у звање доцент или ванредни професор за
ужу област Геодезија
на одређено време у трајању од 5 година
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УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме, геодетске струке; услови прописани
чланом 64 Закона о високом образовању и општим актима Универзитета
у Новом Саду, односно Факултета техничких наука.

Наставник у звање доцент или ванредни професор за
ужу област Аутоматика и управљање системима
на одређено време у трајању од 5 година

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

Наставник у звање доцент за ужу област
Конструкције у грађевинарству
на одређено време у трајању од 5 година

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

Наставник у звање професор струковних студија
за ужу област Примењене рачунарске науке и
информатика
УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме, доктор техничких наука из области
информатике; услови прописани чланом 64 Закона о високом образовању
и општим актима Универзитета у Новом Саду, односно Факултета техничких наука.

Наставник у звање асистент за ужу област
Електроника
на одређено време у трајању од 3 године

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, струке електротехнике и рачунарства; услови прописани чланом 72 Закона о високом образовању и
општим актима Универзитета у Новом Саду, односно Факултета техничких наука.

Наставник у звање доцент или ванредни професор за
ужу област Инжењерство заштите животне средине
на одређено време у трајању од 5 година

УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме, струке физичких наука; услови прописани чланом 64 Закона о високом образовању и општим актима Универзитета у Новом Саду, односно Факултета техничких наука.
ОСТАЛО: Приложити пријаву за избор у звање и пријем у радни однос
(навести звање, прецизан назив уже области и датум објављивања
конкурса); доказе о испуњености услова конкурса: краћу биографију,
оверене фотокопије диплома и додатка дипломи, оригинални доказ о
држављанству (не старији од 6 месеци), оригинални извод из матичне књиге рођених; уверење из суда да против кандидата није донето
решење о спровођењу истраге, није подигнута оптужница или поднет
оптужни предлог за кривична дела за које се гоњење предузима по службеној дужности; свим дипломама стеченим у иностранству потребно је
приложити и доказ о нострификацији; списак објављених научних радова, књиге и саме радове. Пријаве слати на горенаведену адресу за сваки
конкурс посебно. Комисија ће разматрати само благовремене и потпуне
пријаве. Рок за пријаву 15 дана.

ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА “ПЛАВИ ЧУПЕРАК”
21240 Тител, Доситејева бб
тел. 021/860-292

Васпитач

2 извршиоца
УСЛОВИ: VII/1, VI/2 или VI/1 степен васпитачке струке; кандидати морају
испуњавати услове за пријем у радни однос у складу са чланом 120 и чланом 121 Закона о основама система образовања и васпитања, као и чланом 39 Закона о предшколском образовању и васпитању. У радни однос у
установи може да буде примљено лице, под условима прописаним законом и ако: има одговарајуће образовање; има психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и ученицима; да није осуђивано правоснажном пресудом за кривична дела утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3
Закона о основама система образовања и васпитања; има држављанство
Републике Србије.
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ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс доставити: оверену фотокопију дипломе
о стеченом одговарајућем образовању (да је фотокопија верна оригиналу); извод из матичне књиге рођених - венчаних; уверење о држављанству не старије од 6 месеци (оригинал или оверену фотокопију).

ПАНЧЕВО
ГИМНАЗИЈА “МИХАЈЛО ПУПИН”
26210 Ковачица, Николе Тесле 57

Директор

на период од 4 године
УСЛОВИ: У радни однос може да буде примљено лице које испуњава услове из члана 59 став 5 и члана 120 Закона о основама система
образовања и васпитања (“Сл. гласник РС”, број 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 (“Сл. гласник
РС”, број 108/15); 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; да има дозволу за рад;
обуку и положен испит за директора; 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 осуђивано правоснажном пресудом
за кривична дела утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о основама
система образовања и васпитања; није правоснажно осуђивано за привредни преступ у вршењу раније дужности; да зна језик на коме се остварује образовно-васпитни рад; да има држављанство Републике Србије.
Документа које се достављају уз пријаву на конкурс: оверена фотокопија
дипломе о стеченом одговарајућем високом образовању; оверена фотокопија уверења о положеном стручном испиту односно лиценци (дозвола за рад); потврда о радном стажу; доказ о држављанству Републике
Србије (не старије од 6 месеци); уверење да кандидат није правоснажно
осуђиван за привредни преступ у вршењу раније дужности; биографију
са кратким прегледом кретања у служби; предлог програма рада директора школе. Уверење да кандидат није осуђиван правоснажном пресудом
за кривична дела утврђена у члану 120 став 3. Закона о основама система образовања и васпитања - прибавља школа. Лекарско уверење као
доказ о психичкој, физичкој и здравственој способности за рад са децом
и ученицима, доставља изабрани кандидат пре закључења уговора о
раду. 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 садржа доказ о положеном испиту за директора
школе, неће се сматрати непотпуним. Рок за подношење пријаве је 15
дана од дана објављивања конкурса у публикацији “Послови” Националне службе за запошљавање. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће
се узети у разматрање. Пријаву са потребним доказима о испуњености
услова доставити на горенаведену адресу, са назнаком: “Пријава на конкурс”.

ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА “БАМБИ”
26204 Опово, Бориса Кидрича 10

Службеник за јавне набавке

на одређено време до добијања сагласности а најдуже
до 31.12.2016 године, са 60% радног времена
УСЛОВИ: Стечено високо образовање из научне, односно стручне
области у оквиру образовно научног поља друштвено хуманистичких
наука, на студијама другог степена (мастер академске студије, специјалистичке струковне студије, специјалистичке академске студије), односно
на основним студијама у трајању од најмање 4 године и положен испит
за службеника за јавне набавке и најмање 1 година радног искуства. За
обављање послова службеника за јавне набавке може бити примљен и
приправник уз обавезу полагања државног испита у року од две године
од дана заснивања радног односа.
ОСТАЛО: Кандидати су обавезни да уз пријаву доставе: оверену фотокопију дипломе о стеченом образовању, уверење о држављанству Републике Србије (не старије од 6 месеци), и уверење о положеном испиту
за службеника за јавне набавке. Доказ о психичкој, физичкој и здравственој способности (лекарско уверење) доставља изабрани кандидат
пре закључивања уговора о раду а уверење о неосуђиваности прибавља
Установа. Конкурс је отворен 8 дана од дана објављивања у публикацији
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Наука и образовање
„Послови“. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се разматрати.
Пријаве слати на горенаведену адресу, са назнаком „За конкурс“.За све
додатне информације обратите се на телефон број 013681-660, директору или помоћнику директора.

ПИРОТ
ОШ „ДУШАН РАДОВИЋ“

18300 Пирот, Занатлијска бб
тел. 010/312-435

Благајник

на одређено време, ради замене одсутне запослене, до
њеног повратка са боловања
УСЛОВИ: Поред општих услова предвиђених у члану 24 Закона о раду
и члану 9 Правилника о организацији и систематизацији послова у ОШ
„Душан Радовић“ кандидат треба: да има одговарајуће образовање; да
има психичку, физичку и здравствену способност; да није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дела утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3
Закона о основама система образовања и васпитања; да има држављанство Републике Србије; да зна језик на коме се остварује образовно-васпитни рад. Кандидат треба да испуњава и посебне услове из члана 25
Правилника о организацији и систематизацији послова у ОШ „Душан
Радовић“: да има IV степен стручне спреме - завршена средња економска
школа, да познаје рад на рачунару. Пријава са доказима о испуњавању
услова подноси се на горенаведену адресу или у просторијама секретаријата школе у року од 8 дана од дана објављиваља огласа. Уз пријаву
кандидати подносе: оверен препис дипломе (фотокопија) о завршеном
школовању, уверење о држављанству, извод из матичне књиге рођених.

ГИМНАЗИЈА ПИРОТ

Пирот, Српских владара 118

Директор школе

на период од 4 године
УСЛОВИ: На конкурс може да се јави лице које има: одговарајуће образовање у складу са чл. 8 ст. 2 и испуњава услове из чл. 120 Закона о
основама система образовања и васпитања, за наставника гимназије, за
педагога и психолога; дозволу за рад, обуку и положен испит за директора школе, најмање пет година рада у школи на пословима образовања и
васпитања, након стеченог образовања, психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и ученицима, лице које није осуђивано
правоснажном пресудом за кривична дела утврђена у чл. 120 став 1 тачка
3 Закона о основама система образовања и васпитања, као и лице које
није правоснажно осуђивано за привредни преступ у вршењу раније дужности, држављанство Републике Србије, да зна језик на коме се остварује
образовно-васпитни рад. Уз пријаву кандидат подноси: оверен препис
или фотокопију дипломе о завршеном одговарајућем високом образовању; оверен препис или фотокопију уверења о положеном испиту за
лиценцу, односно стручном испиту (дозволи за рад); потврду о раду 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 - прибавља школа; уверење о држављанству; извод из матичне књиге рођених; уверење да има психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и ученицима; уверење суда
да кандидат није под истрагом и да се не води поступак против њега;
биографске податке, односно радну биографију; програм рада (будућа
визија школе, циљеви и задаци у раду, планиране активности); 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 адресу: Гимназија Пирот у Пироту, улица Српских владара
број 118, са назнаком „Конкурс за избор директора школе“ или лично код
секретара. Ближа обавештења могу се добити у секретаријату школе на
телефон број 010/311-437.

УСЛОВИ: Високо образовање на студијама другог или првог степена за
образовање васпитача, у складу са Законом о високом образовању или
VI степен стручне спреме више школе 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.

Медицинска сестра - васпитач

на одређено време, ради замене запослене преко 60
дана
УСЛОВИ: IV стручне спреме, средња медицинска школа васпитачког смера; 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.

Спремачица

на одређено време ради замене одсутног запосленог
преко 60 дана
УСЛОВИ: I степен стручне спреме, завршена основна школа; 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.
ОСТАЛО: 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); оригинал или оверену фотокопију дипломе о стеченом образовању. Пријаве треба послати на горенаведену адресу, са назнаком „За конкурс”. Ближе информације о конкурсу
могу се добити код директора и секретара ПУ “Љубица Вребалов” Пожаревац, телефон број 012/210-308.

ПРИЈЕПОЉЕ
ГИМНАЗИЈА “ЈЕЗДИМИР ЛОВИЋ”
36310 Сјеница
тел. 020/741-053

Професор српског језика и књижевности
на одређено време до повратка раднице са
породиљског осуства

УСЛОВИ: Кандидати треба да испуњавају услове према Закону о раду
(“Сл. гласник РС” бр. 24/05, 61/05, 54/09, 32/2013 и 75/2004), члан 120
Закона о основама и система образовања и васпитања („Сл. гласник РС“,
бр. 72/09, 52/11, 55/13, 35/15 и 68/15); да имају одговарајуће образовање
(чл. 8 Закона о основама система образовања и васпитања); да имају
психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и ученицима; да нису осуђивани правоснажном судском пресудом за кривична дела
утврђена чланом 120 став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања и васпитања; да имају држављанство Републике Србије. Уз пријаву
на конкурс кандидати треба да приложе: уверење о држављанству, извод
из матичне књиге рођених, оверен препис (фотокопију) дипломе о стеченој стручној спреми. Рок за пријављивање је 8 дана од дана објављивања
огласа. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узети у разматрање.

ПОЖ АРЕВАЦ
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
Бесплатна публикација о запошљавању

Подршка
запошљавању
особа са
инвалидитетом
11.05.2016. | Број 673 |
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ПРОКУПЉЕ
ОСНОВНА ШКОЛА „СТОЈАН НОВАКОВИЋ”
18420 Блаце, Вука Караџића бб
тел. 027/371-373

Директор школе

на период од 4 године
УСЛОВИ: поседовање одговарајућег високог образовања за наставника
основне школе, за педагога или психолога из чл. 8 став 2 и чл. 120 Закона о основама система образовања и васпитања („Службени гласник РС”,
бр. 72/2009, 52/2011, 55/2013, 35/2013 - аутентично тумачење, 68/2015)
на студијама другог степена (дипломске академске студије или специјалистичке струковне студије) по пропису који уређује високо образовање
почев од 10.09.2005. године или на основним студијама у трајању од најмање 4 године по пропису о високом образовању који се примењивао до
10.09.2005. године; дозвола за рад (лиценца); обука и положен стручни
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 условима прописаним Законом о основама
система образовања и васпитања); најмање 5 година рада у установи на
пословима образовања и васпитања, након стеченог одговарајућег образовања; да кандидат има физичку, психичку и здравствену способност за
рад са децом и ученицима; 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.
ОСТАЛО: Уз пријаву са кратком биографијом кандидат је дужан да поднесе: оверену фотокопију дипломе о завршеном одговарајућем високом
образовању, оверену фотокопију уверења о положеном стручном испиту
- дозвола за рад; потврду о раду и о образовању; 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
(не старије од 6 месеци); извод из матичне књиге рођених; уверење о
држављанству Републике Србије које није старије од 6 месеци; лекарско
уверење да има психичку, физичку и здравствену способност за рад са
децом и ученицима (подноси изабрани кандидат пре закључења уговора
о раду). Рок за подношење пријава је 15 дана од дана објављивања конкурса на наведену адресу.

ПОНИШТЕЊЕ ОГЛАСА
ОШ ДРИНКА ПАВЛОВИЋ
18430 Куршумлија

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

СМЕДЕРЕВО
ОСНОВНА ШКОЛА
“ЈОВАН ЈОВАНОВИЋ ЗМАЈ”

11300 Смедерево, 16 октобра бб
тел. 026/641-290

Спремачица

на одређено време, ради замене одсутног
запосленог радника
УСЛОВИ: поседовање одговарајућег образовања, 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. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узети у разматрање. Рок за пријављивање је 8
дана од дана објављивања огласа. Потпуном пријавом сматра се пријава
која садржи: доказ о држављанству Републике Србије, оверен препис или
оверену фотокопију дипломе о стеченом образовању. Одлуку о избору
кандидата директор ће донети у року од 30 дана од дана истека рока за
подношење пријава на конкурс.

Национална служба
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ЕКОНОМСКО-ТРГОВИНСКА ШКОЛА
11300 Смедерево, Црвене Армије 156
тел. 026/641-360

Секретар школе

на одређено време до повратка породиље
УСЛОВИ: кандидати треба да испуњавају следеће услове: да имају одговарајућу психичку, физичку и здравствену способност за рад; да имају
држављанство Републике Србије; да испуњавају услове у погледу стручне спреме и то VII степен стручне спреме, дипломирани правник - мастер
или дипломирани правник који је стекао високо образовање на основним
студијама у трајању од најмање четири године; да нису осуђивани 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 узимати у разматрање. У поступку одлучивања о избору директор школе доноси одлуку у року од 30 дана од дана истека рока
за подношење пријава на конкурс. Лекарско уверење се подноси пре потписивања уговора. Уз пријаву на конкурс кандидати треба да приложе:
уверење о држављанству; кратку биографију; оверен препис/фотокопију
дипломе о стеченој стручној спреми; извод из матичне књиге рођених.

ОШ ”БРАНКО РАДИЧЕВИЋ”

11321 Лугавчина, Бориса Кидрича бб
тел. 026/4761-699

Директор школе

на мандатни период од 4 године
УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава следеће услове: да има одговарајуће високо образовање за наставника ове школе, за педагога или психолога, да поседује дозволу за рад, обуку и положен испит за директора
установе, да има најмање 5 година рада у установи на пословима образовања и васпитања, након стеченог одговарајућег образовања. Уз пријаву
кандидати су дужни да поднесу: биографију са подацима о досадашњем
раду, оверену фотокопију дипломе о школској спреми, уверење о дозволи за рад, потврду о раду у области образовања и васпитања, након стицања одговарајућег образовања, уверење да нису осуђивани правоснажном пресудом за кривична дела утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона
о основама система образовања и васпитања, лекарско уверењео поседовању психичке, физичке и здравстевне способности за рад са децом и
ученицима, извод из матичне књиге рођених, и уверење о држављанству.
Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати. Рок за пријаву
је 15 дана од дана објављивања конкурса.

ОШ ”СВЕТИ САВА”

11320 Велика Плана, Булевар Деспота Стефана 40

Домар

на одређено време, ради замене запосленог који
одсуствује са рада ради неге детета
УСЛОВИ: држављанство Републике Србије; да кандидат има психичку,
физичку и здравствену способност за рад; да није осуђиван правноснажном пресудом за кривично дело утврђено чланом 120 став 1 тачка 3
Закона о основама система образовања и васпитања („Службени гласник
РС”, број 72/2009, 52/2011, 55/2013, 35/2015 - аутентично тумачење и
68/2015); да има одговарајуће образовање - III или IV степен стручне
спреме - квалификовани радник или висококвалификовани радник занимања: електричар, водоинсталатер, бравар, машинбравар, лимар, фасадер, зидар, столар, као и да поседује стручну оспособљеност у трајању
од шест месеци за руковаоца парних котлова, као и да испуњава друге
услове утврђене законом, другим прописима или актом о систематизацији
радних места у установи. Уз пријаву за конкурс кандидати треба да доставе оригинале или оверене фотокопије следећих докумената - диплому
или уверење о захтеваној стручној спреми, уверење о држављанству не
старије од 6 месеци, извод из матичне књиге рођених, краћу биографију,
-уверење основног јавног тужилаштва, да није донета наредба о спровођењу истраге за кривична дела за која се гони по службеној дужности
из надлежности основног јавног тужилаштва и вишег јавног тужилаштва
као и уверење основног суда, да није покренут кривични поступак за кривична дела која се гоне по службеној дужности из надлежности основног
суда и вишег суда; доказ о неосуђиваности за кривична дела утврђена
чланом 120 став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања и васпитања, прибавља установа; изабрани кандидат је у обавези да лекарско
уверење о психичкој, физичкој и здравстевној способности за рад дос-
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тави пре закључења уговора о раду. Фотокопије докумената које нису
оверене од надлежног органа неће се узимати у обзир. Неблаговремене
и непотпуне пријаве неће се разматрати. Пријаве са краћом биографијом
и одговарајућим доказима подносе се у року од 8 дана од дана објављивања конкурса на горенаведену адресу, са назнаком „За конкурс”.

СУБОТИЦА
ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА ЗА ДЕЦУ “БАМБИ”
24300 Бачка Топола, Дунавска 8

Шеф рачуноводства

са 50% радног времена, на одређено време, до
повратка запослене са породиљског одсуства
УСЛОВИ: стручно образовање стечено на студијама другог степена (мастер академске студије, специјалистичке академске студије или специјалистичке струковне студије) по пропису који уређује високо образовање,
почев од 10. септембра 2005. године; на основним студијама у трајању
од најмање четири године, по пропису који је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. године, 5 година радног искуства, стечено
стручно звање овлашћеног рачуновође, ревизора, доказ да кандидат није
осуђиван правноснажном пресудом за кривично дело за које је изречена
безусловна казна затвора у трајању од најмање шест месеци или да није
правноснажном пресудом осуђен за кривично дело против достојанства
личности и морала, да има држављанство РС.
ОСТАЛО: Уз пријаву кандидати, треба да доставе извод из матичне књиге рођених, уверење о држављанству, уверење о стеченом образовању
- оригинал или оверена фотокопија дипломе, доказ о стеченом стручном звању овлашћеног рачуновође, ревизора. Рок за пријављивање је 8
дана од дана објављивања огласа у публикацији „Послови“. Непотпуне и
неблаговремене пријаве се неће разматрати. Пријава се може поднети на
горенаведену адресу.

ВИСОКА ШКОЛА СТРУКОВНИХ СТУДИЈА ЗА
ОБРАЗОВАЊЕ ВАСПИТАЧА И
ТРЕНЕРА У СУБОТИЦИ
24000 Суботица, Банијска 67
e-mail: vsovsu@gmail.com

Наставник за заснивање радног односа и избор у
звање професора струковних студија или предавача
из области Медицинских наука, ужа област
Гинекологија и акушерство
са пуним радним временом подељено између
здравствене установе као наставне базе и школе, на
неодређено време (професор) или на одређено време
од 5 година (предавач)

Наставник за заснивање радног односа и избор
у звање наставника немачког језика из области
Филолошких наука, ужа област Немачки језик 1 и 2

са 50% радног времена, на одређено време од 5 година
УСЛОВИ: VII степен стручне спреме, дипломирани филолог за немачки
језик или професор немачког језика и књижевности, објављени стручни
радови и способност за наставни рад.

Наставник за заснивање радног односа и избор
у звање наставника руског језика из области
Филолошких наука, ужа област Руски језик 1 и 2

са 20% радног времена, на одређено време од 5 година
УСЛОВИ: VII степен стручне спреме, дипломирани филолог за руски језик
или професор руског језика и књижевности, објављени стручни радови и
способност за наставни рад.

Сарадник за заснивање радног односа и избор у
звање сарадника у настави из области Технолошког
инжењерства, ужа област Прехрамбена технологија
1 и 2 и Процеси припреме хране

са 30% радног времена, на одређено време од 1 године
УСЛОВИ: VII степен стручне спреме, дипломирани инжењер пољопривреде, или дипломирани инжењер прехрамбене технологије, студент
дипломских академских или специјалистичких студија, који је студије
првог степена завршио са просечном оценом најмање 8.
ОСТАЛО: Остали услови утврђени су Законом о високом образовању,
Статутом школе, Правилником о начину и поступку стицања звања и
заснивања радног односа сарадника и наставника и Правилником о
унутрашњој организацији и систематизацији послова, у складу са којима ће бити извршен избор између пријављених кандидата. Пријаве на
конкурс са доказима о испуњености услова конкурса (биографија, списак радова, диплома о одговарајућој стручној спреми, извод из матичне књиге рођених, уверење о држављанству, потврда надлежног органа
да кандидат није под истрагом - документа у оригиналу или овереном
препису и не старија од шест месеци) достављају се на адресу: Висока
школа струковних студија за образовање васпитача и тренера у Суботици, 24000 Суботица, Банијска 67. Конкурсну документацију, као доказ
испуњености услова, доставити и у електронској форми (на компакт диску - CD). Упућују се кандидати да користе образац пријаве на конкурс који
се налази на сајту школе: www.vsovsu.rs. Непотпуне и неблаговремене
пријаве неће бити разматране. Оглас је отворен 8 дана од дана објављивања у публикацији „Послови“ Националне службе за запошљавање.

УСЛОВИ: VIII или VII/2 степен стручне спреме, доктор наука из области
медицинских наука или магистар или специјалиста, објављени стручни
радови и способност за наставни рад.

Наставник за заснивање радног односа и избор у
звање професора струковних студија из области
Физичког васпитања и спорта, ужа област
Антропомоторика, Моторика предшколског детета,
Методика обучавања технике у спорту 1 и 2
(атлетика, фитнес) и Методика обучавања тактике у
спорту 1 и 2 (атлетика, фитнес)
УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме, доктор наука из области физичког
васпитања и спорта (атлетика, фитнес), објављени стручни радови и способност за наставни рад.

Наставник за заснивање радног односа и избор
у звање наставника енглеског језика из области
Филолошких наука, ужа област Енглески језик 1 и
2, Предавање енглеског језика деци предшколског
узраста, енглески у спорту
на одређено време од 5 година

УСЛОВИ: VII степен стручне спреме, дипломирани филолог за енглески
језик или професор енглеског језика и књижевности, објављени стручни
радови и способност за наставни рад.
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ШАБАЦ
„ИНСТИТУТ ЗНАЊА“
ДОО ЗРЕЊАНИН - ОГРАНАК ШАБАЦ

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.

Шабац, Карађорђева 39
тел. 015/353-622, 060/60-70-585
e-mail: sabac@akademijaoxford.com

Професор немачког језика
допунски рад, на 12 месеци

Опис посла: предавач немачког језика - групна и индивидуална настава.
УСЛОВИ: дипломирани филолог немачког језика, VII степен стручне
срепме; дипломирани професор немачког језика VII степен стручне спреме.
ОСТАЛО: рад у сменама; послодавац рефундира трошкове превоза до
60 км удаљености од Шапца; дужина радног времена краћа од пуног.
Трајање конкурса до попуне радног места. Кандидати могу своје радне
биографије да доставе путем поште, и-мејла, или да се јаве на контакт
телефоне послодавца. Лице за контакт - Светлана Исидоровић Јанковић.

УЖИЦЕ
ПОНИШТЕЊЕ КОНКУРСА
ТЕХНИЧКА ШКОЛА

31000 Ужице, Трг Светог Саве 34
тел. 031/512-596
Конкурс објављен дана 09.03.2016. године у публикацији “Послови”,
поништава се у целости.

ОСНОВНА ШКОЛА“ЂУРА ЈАКШИЋ”
31206 Равни
тел. 031/3809-058

Наставник ликовне културе

са 25% радног времена, на одређено време до повратка
радника са функције
УСЛОВИ: Услови за пријем у радни однос, члан 120 и 122 Закона о основама система образовања и васпитања „Службени гласник РС“, број
72/2009, 52/11, 55/13, 35/15, 68/15. Врста стручне спреме наставника
према Правилнику 6/96, 3/99, 10/02, 4/03, 10/04, 20/04, 5/06, 4/09, 11/12.

Наставник грађанског васпитања

са 15% радног времена на одређено време до краја
школске године

Наставник информатике и рачунарства

са 20% радног времена на одређено време до краја
школске године

Наставник физичког васпитања - изборни спорт

са 20% радног времена на одређено време до краја
школске године
УСЛОВИ: Врста стручне спреме према Правилнику о врсти стручне спреме наставника изборних предмета у основној школи.
ОСТАЛО: Услови за пријем кандидата за сва радна места су да: имају
одговарајуће образовање; да имају психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и ученицима; да нису осуђивани правноснажном
пресудом за кривично дело, тачка 3 став 1 члан 120 Закона; да имају
држављанство Републике Србије.

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
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ВРШАЦ
ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА
“ЧАРОЛИЈА”

26300 Вршац, Ђуре Јакшића 3
тел. 013/831-700

Васпитач

на одређено време до повратка запослене
УСЛОВИ: да кандидат има завршену вишу школску спрему, односно одговарајућу високу школску спрему на студијама првог степена (основне
струковне студије) у трајању од три године (VI степен стручне спреме)
или на студијама другог степена (дипломске академске студије - мастер,
специјалистичке академске студије или специјалистичке струковне студије - VII степен стручне спреме); да има психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом; да има 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.
ОСТАЛО: Рок за пријављивање је 8 дана од дана објављивања огласа у
публикацији „Послови“. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће бити
узете у разматрање. Потпуном пријавом сматра се пријава која садржи:
доказ о стеченом образовању (оверени препис или оверену фотокопију
дипломе или уверења) и доказ о држављанству Републике Србије (уверење о држављанству). Пријаве треба слати на горенаведену адресу.

ЗАЈЕЧАР
ОСНОВНА ШКОЛА
“МИТРОПОЛИТ МИХАИЛО”

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

Наставник француског језика

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 сручне спреме у складу са чл. 8 Закона о основама система
образовања и васпитања („Сл. гл. 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. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће бити разматране.
Пријаве слати на горенаведену адресу са назнаком „За конкурс“.

ЗРЕЊАНИН
ЕКОНОМСКО-ТРГОВИНСКА ШКОЛА
“ЈОВАН ТРАЈКОВИЋ’’
23000 Зрењанин, Скерлићева бб

Наставник српског језика

као нематерњег у одељењима на мађарском наставном
језику, на одређено време, ради замене одсутног
запосленог преко 60 дана, са 22 % радног времена
УСЛОВИ: Одговарајуће образовање у складу са чл. 8 ст. 2 Закона о основама система образовања и васпитања („Сл. гл. РС“, бр. 72/2009, 52/2011,
55/13) 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. 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 шест бодова праксе у
установи, у складу са Европским системом преноса бодова; да има психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и ученицима,
да није осуђивано правноснажном пресудом за кривична дела утврђена
у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања и васпитања; да има држављанство Републике Србије, да зна језик на ком
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се остварује образовно-васпитни рад. У складу са Правилником о врсти
стручне спреме наставника, стручних сарадника и помоћних наставника у стручним школама („Сл. гл. РС - Просветни гл.“, бр. 5/2015, 8/2015,
16/2015 и 19/2015) наставу из предмета српски као нематерњи језик
може изводити: (1) професор српскохрватског језика и југословенске
књижевности за наставу на мађарском, русинском и румунском језику;
(2) професор српског језика и књижевности у одељењима за националне
мањине; (3) дипломирани филолог србиста (српски језик и лингвистика)
- мастер; (4) професор српског језика и књижевности; (5) професор српског језика и књижевности са општом лингвистиком; (6) професор српске књижевности и језика; (7) професор српске књижевности и језика са
општом књижевношћу; (8) дипломирани филолог српског језика са јужнословенским језицима; (9) дипломирани филолог српске књижевности
са јужнословенским књижевностима; (10) професор, односно дипломирани филолог за српскохрватски језик и југословенску књижевност; (11)
професор, односно дипломирани филолог за југословенску књижевност
и српскохрватски језик; (12) професор српскохрватског језика и опште
лингвистике; (13) професор за српскохрватски језик са јужнословенским
језицима; (14) професор српскохрватског језика са источним и западним
словенским језицима; (15) професор, односно дипломирани филолог за
југословенске књижевности и општу књижевност; (16) професор југословенске књижевности са страним језиком; (17) професор југословенских
књижевности; (18) дипломирани филолог за српски језик и књижевност;
(19) дипломирани филолог за књижевност и српски језик; (20) мастер
професор језика и књижевности (студијски програми: Српски језик; Српски језик и књижевност; Српска књижевност; Српска књижевност и језик;
Српска књижевност и језик са општом књижевношћу; Српска филологија: српски језик и лингвистика; Филологија, модули: Српски језик и Српски језик и компаративна књижевност); (21) мастер филолог (студијски
програми: Српски језик; Српски језик и књижевност; Српска књижевност;
Српска књижевност и језик; Српска књижевност и језик са општом књижевношћу; Српска филологија: српски језик и лингвистика; Филологија,
модули: Српски језик и Српски језик и компаративна књижевност); (22)
мастер професор књижевности и језика (србиста); (23) мастер професор
књижевности и језика - компаратиста. Лице из подтачке (3) ове тачке
обавезно је да положи испите из: Методике са основама глотодидактике,
Методике наставе српског као нематерњег језика, Методичке праксе и
Српског језика у контексту са мађарским или словачким језиком. Лице
из подтач. (4)-(20) ове тачке у обавези је да положи испите из Методике
с основама глотодидактике, Методике наставе српског као нематерњег
језика, Методичке праксе и испит из српског језика у контакту са мађарским, односно словачким језиком (за мађарску и словачку националну
мањину) или Лингвистику у контакту (Контактну лингвистику, Теорију
језика у контакту) за остале националне мањине. Лице из тачке 3) овог
члана које је стекло академско звање мастер мора имати претходно завршене основне академске студије на студијским програмима Српски језик
и књижевност; Српска књижевност и језик; Српска књижевност и језик
са компаратистиком; Српска филологија: српски језик и књижевност;
Србистика; Српска филологија у контакту са мађарском/словачком филологијом. Кандидат уз пријаву треба да наведе тачан назив радног места
за које доставља: оверену копију дипломе о стеченој стручној спреми,
уверење о држављанству РС, извод из матичне књиге рођених, доказ
да има образовање из психолошких, педагошких и методичких дисциплина, доказ о стеченом средњем, вишем или високом образовању на
језику на ком се остварује образовно васпитни рад или положен испит из
тог језика по програму одговарајуће високошколске установе, уверење
о психичкој, физичкој и здравственој способности за рад са ученицима
(подноси изабрани кандидат пре закључења уговора о раду), уверење
о неосуђиваности (прибавља школа по завршетку конкурса). У поступку
одлучивања о избору наставника директор врши ужи избор кандидата
које упућује на претходну психолошку процену способности за рад са
децом и ученицима. Психолошку процену способности за рад са децом и
ученицима врши надлежна служба за послове запошљавања, применом
стандардизованих поступака. Пријаве са доказима искључиво доставити
у овереној фотокопији на адресу школе. Рок за достављање пријава је 8
дана од дана објављивања. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се
узети у разматрање.

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

Наставник енглеског језика

ради замене одсутног запосленог преко 60 дана
УСЛОВИ: Потребна стручна спрема: професор, односно дипломирани
филолог за енглески језик и књижевност; мастер филолог (студијски програм Англистика; студијски програм или главни предмет, односно профил
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Енглески језик и књижевност); мастер професор језика и књижевности
(студијски програм или главни предмет, односно профил Енглески језик
и књижевност).

Наставник српског као нематерњег језика

ма 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
поштом или предати лично на горенаведену адресу.

ради замене одсутног запосленог преко 60 дана, са 66%
радног времена
УСЛОВИ: Потребна стручна спрема: (1) професор српскохрватског
језика и југословенске књижевности за наставу на мађарском, русинском и румунском језику; (2) професор српског језика и књижевности
у одељењима за националне мањине; (3) дипломирани филолог србиста (српски језик и лингвистика) - мастер; (4) професор српског језика
и књижевности; (5) професор српског језика и књижевности са општом
лингвистиком; (6) професор српске књижевности и језика; (7) професор
српске књижевности и језика са општом књижевношћу; (8) дипломирани филолог српског језика са јужнословенским језицима; (9) дипломирани филолог српске књижевности са јужнословенским књижевностима;
(10) професор, односно дипломирани филолог за српскохрватски језик и
југословенску књижевност; (11) професор, односно дипломирани филолог за југословенску књижевност и српскохрватски језик; (12) професор
српскохрватског језика и опште лингвистике; (13) професор за српскохрватски језик са јужнословенским језицима; (14) професор српскохрватског језика са источним и западним словенским језицима; (15) професор,
односно дипломирани филолог за југословенске књижевности и општу
књижевност; (16) професор југословенске књижевности са страним
језиком; (17) професор југословенских књижевности; (18) дипломирани
филолог за српски језик и књижевност; (19) дипломирани филолог за
књижевност и српски језик; (20) мастер професор језика и књижевности
(студијски програми: Српски језик; Српски језик и књижевност; Српска
књижевност; Српска књижевност и језик; Српска књижевност и језик са
општом књижевношћу; Српска филологија: српски језик и лингвистика;
Филологија, модули: Српски језик и Српски језик и компаративна књижевност); (21) мастер филолог (студијски програми: Српски језик; Српски
језик и књижевност; Српска књижевност; Српска књижевност и језик;
Српска књижевност и језик са општом књижевношћу; Српска филологија: српски језик и лингвистика; Филологија, модули: Српски језик и
Српски језик и компаративна књижевност); (22) мастер професор књижевности и језика (србиста); (23) мастер професор књижевности и језика
- компаратиста. Лице из тачке (3) обавезно је да положи испите из: Методике са основама глотодидактике, Методике наставе српског као нематерњег језика, Методичке праксе и Српског језика у контексту са мађарским или словачким језиком. Лице које је стекло академско звање мастер
мора имати претходно завршене основне академске студије на студијским програмима Српски језик и књижевност; Српска књижевност и језик;
Српска књижевност и језик са компаратистиком; Српска филологија:
српски језик и књижевност; Србистика; Српска филологија у контакту са
мађарском/словачком филологијом. Лице из тачке (4)-(20) у обавези је да
положи испите из Методике с основама глотодидактике, Методике наставе српског као нематерњег језика, Методичке праксе и испит из српског
језика у контакту са мађарским, односно словачким језиком (за мађарску
и словачку националну мањину) или Лингвистику у контакту (Контактну
лингвистику, Теорију језика у контакту) за остале националне мањине.
ОСТАЛО: да кандидат има одговарајуће образовање у складу са чл. 8
ст. 2 Закона о основама система образовања и васпитања и Правилником о степену и врсти образовања наставника из општеобразовних
предмета, стручних сарадника и васпитача у стручним школама (оверену фотокопија дипломе, кандидат подноси уз пријаву на конкурс), да је
држављанин Републике Србије (оригинал уверење о држављанству које
није старије од 6 месеци, кандидат подноси уз пријаву на конкурс), да
има психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и ученицима (лекарско уверење, подноси изабрани кандидат пре закључења
уговора о раду), образовање из психолошких, педагошких и методичких
дисциплина стечено на високошколској установи у току студија или након
дипломирања, од најмање 30 бодова и 6 бодова праксе у установи, у
складу са Европским системом преноса бодова, (наставник, васпитач и
стручни сарадник који је у току студија положио испит из педагогије и
психологије или је положио стручни испит, односно испит за лиценцу,
сматра се да има образовање из психолошких, педагошких и методичких дисциплина) - кандидат подноси доказ уз пријаву, да кандидат није
осуђиван правоснажном пресудом за кривична дела утврђена у чл. 120
став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања и васпитања (уверење прибавља школа по службеној дужности). С обзиром да школа прибавља доказ о неосуђиваности, у складу са Законом о основама система
образовања и васпитања, потребно је да кандидати у пријави наведу и
следеће податке: ЈМБГ, име и презиме оца, име, презиме и девојачко
презиме мајке или да доставе извод из матичне књиге рођених. Рок за
подношење пријаве са важећим, односно уредно овереним фотокопија-

40

| Број 673 | 11.05.2016.

Школа је знање,
посао је занат
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Адреса:
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Гундулићев венац 23-25/IV, 11000 Београд
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ТЕХНОЛОШКИ ВИШАК И
ПОРОДИЉСКО БОЛОВАЊЕ
Занима ме да ли послодавац може да ме
прогласи технолошким вишком иако сам на породиљском боловању до октобра 2017.год. (треће
дете). У питању је једно јавно предузеће из Крагујевца.
За време трудноће, породиљског одсуства, одсуства са рада ради неге детета и одсуства са рада ради
посебне неге детета послодавац не може запосленом да
откаже уговор о раду. Отказ можете добити најраније
када се вратите са одсуства са рада ради неге детета.
Поштовани, да ли имам право на материјално ако ја откажем уговор о раду? Између остало
примљена сам за стално и имам 4 године радног
стажа.
Уколико откажете уговор о раду немате право на
накнаду за случај незапослености. Право на накнаду за случај незапослености имате само у случају да
вам послодавац откаже уговор о раду због технолошког вишка или из разлога што не остварујете резултате рада и немате потребна знања и способности за
обављање послова на којима радите.
Да ли уговор на одређено време може да буде
закључен на мање од месец дана?
Нема сметњи да уговор о раду на одређено време
буде закључен на период краћи од месец дана.
Након 6 година рада у једној приватној фирми одлучио сам да је напустим и пређем у другу
приватну фирму. За све ово време сам био уредно
пријављен са ВИИ степеном стручне спреме. Будући послодавац, потенцијални, код којег морам
претходно да одрадим пробни период, ми је рекао
да ћу бити пријављен, али нема никаквог потписивања уговора, барем не у том пробном периоду.
Занима ме да ли је могуће да будем пријављен, и
све да буде регуларно, а да не потпишем никакав
уговор о раду? Напомињем, да је реч о озбиљној
фирми, која остварује добар профит и причао сам
лично са власником више пута.
Није могуће да будете пријављени без закљученог
уговора о раду. Радни однос заснива се уговором о раду.
Уговором о раду може да се уговори пробни рад.
Занима ме да ли имам право на новчану надокнаду са завода за запошљавање ако је истекао
уговор на одређено време (уговор до 6 месеце)
који није продужен мојом одлуком иако ми је
послодавац понудио продужетак исто. Радио сам
у континуитету без прекида преко 4 године. Да ли
под овим околностима имам право на надокнаду?
У случају престанка радног односа због истека уговора о раду на одређено време имате право на накнаду,
под условом да сте били осигурани најмање 12 месеци
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непрекидно или с прекидима у последњих 18 месеци
и да вам је претходни радни однос престао због истека
уговора о раду на одређено време или отказа од стране послодавца због технолошког вишка или из разлога
што не остварујете резултате рада и немате потребна
знања и способности за обављање послова на којима
радите.
Престао сам са радним односом 17.3.2016 ,до
тог датума ми није исплаћено ништа.Послодавац
ми је рекао прво да ћу бити исплаћен на крају месеца као и до сада.И ништа. Два пута сам га звао
до сада, непријатним тоном ми је одговарао и на
крају рекао како ћу за 2-3 дана бити исплаћен.
Враћена ми је радна књижица и у њој само пише
датум када сам пријављен, ништа друго? Колико ћу морати да чекам за исплату и која су моја
права уколико послодавац и даље буде избегавао
исплату и да ли у радној књижици треба да буде
заведено до датума до којег сам радио?
Уколико послодавац не жели да вам исплати зараде, можете поднети пријаву инспекцији рада и покренути поступак пред судом. Када суд донесе одлуку у
вашу корист принудним путем ћете моћи да наплатите
своје потраживање. Што се тиче радне књижице изменама Закона о раду престале су да важе одредбе које
се односе на радну књижицу. Радне књижице издате
закључно са 31. децембром 2015. године - настављају
да се користе као јавне исправе, а подаци уписани у
те књижице могу да служе као доказ за остваривање
права из радног односа и других права у складу са законом.
Радни однос сам засновала 28.04.2016 код
новог послодавца, док ми је 27.04.2016 престао
радни однос код тренутног послодавца. Одмор из
2016 године нисам користила. Како се у мом случају рачуна сразмерни део годишњег одмора, обзиром да је 2016 година у којом ми и престаје и у
којој заснивам годишњи одмор? Колико ћу имати
дана годишњег одмора у јулу 2016?
Код старог послодавца имате право на 3/12 годишњег одмора за навршена 3 месеца рада. Уколико
код старог послодавца нисте користили годишњи одмор, послодавац је дужан да вам исплати накнаду
уместо коришћења годишњег одмора, у висини просечне зараде у претходних 12 месеци, сразмерно броју
дана неискоришћеног годишњег одмора. Када се запослите код новог послодавца, након месец дана рада
стичете право на коришћење годишњег одмора.
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АКТУЕЛНО Сајам запошљавања ЛИНК2јоб

ЛИНК ЗА УСПЕШНУ КАРИЈЕРУ

Компаније „Делез”, „Комтрејд”, „Шнајдер електрик”, „Цептер”, „Метро”, „ДДОР
Нови Сад” и друге понудиле 300 радних места у ИТ индустрији

Ч

лан Градског већа и председник Савета за запошљавање Града Београда Драгомир Петронијевић отворио је у хотелу „Југославија”
пролећни сајам запошљавања „ЛИНК2јоб”, на
коме је понуђено више од 300 радних места у ИТ индустрији.
Петронијевић је истакао да се ради о једном од
највећих ИТ сајмова у Београду, на коме Град Београд и Национална служба за запошљавање настављају добру сарадњу из претходног периода.
– У години предузетништва настављамо заједнички да промовишемо тренд запошљавања. Важно
нам је што су млади људи показали инцијативу, а ми
смо их системски подржали и тако ћемо наставити
да радимо на свим пољима. Савет за запошљавање
наставиће да ради са Националном службом за запошавање и свим нашим социјалним партнерима, јер
од 2014. године показали смо да само када заједнички представљамо програме можемо да направимо добре резултате – истакао је Драгомир Петронијевић, нагласивши да је
управо таквим радом повраћен кредибилитет и створена одговорност да се овакав рад настави и у будућности.
Заменик директора Националне службе за запошљавање у Београду Синиша Кнежевић нагласио је да је сарадња са
Градом Београдом од кључне важности за успех оваквих манифестација.
– Ово је други пут како учествујемо на сајму који организује „ЛИНК2јоб”, а резултат оваквих сајмова је да тренутно у Београду имамо благи пад незапослености. Ми смо и чланица Градског савета за запошљавање и имамо чиме да се похвалимо
јер су у односу на прошлогодишњи сајам запошљавања сви бројеви повећани на овогодишњем сајму, недавно организованом
у Дому омладине, на коме је 85 послодаваца понудило 2.000 радних места – истакао је Кнежевић.
Овогодишњи сајам, који организује Центар за развој каријере „ЛИНК Гроуп”, окупио је 18 компанија са 28 штандова и
понудом од преко 300 радних места. Међу понуђачима су биле компаније Делез”, „Комтрејд”, „Шнајдер електрик”, „Цептер”,
„Метро”, „ДДОР Нови Сад” и друге.

Техничка школа „Иван Сарић“ домаћин шестог Сајма образовања у Суботици

ШКОЛОМ ДО СИГУРНОГ ПОСЛА

Т

На дефицитарност појединих занимања указује и реална слика да
бравара, глодача, стругара нема на листи незапослених у НСЗ

ехничка школа „Иван Сарић“ је
по традицији била домаћин и
овогдишњег шестог по реду Сајма образовања у Суботици. У
свечаној атмосфери, уз звуке фанфара,
у присуству гостију, бројних ученика
и њихових наставника, речи добродошлице је упутио Иван Бајић, директор
Техничке школе „Иван Сарић“. Присутне
је поздравио Блашко Стантић, члан
Градског већа Суботице задужен за
образовање, а Сајам је отворио Михаљ
Њилаш, потпредседник Покрајинске
владе и Покрајински секретар за образовање, прописе, управу и националне
мањине – националне заједнице.
Програм отварања је обогаћен
наступима ученика суботичке Музичке школе и ученика школе домаћина.
Током два дана на Сајму се представило 12 средњих школа и 7 факултета
и струковних школа, као и суботичка
филијала НСЗ, са циљем да се ученици упознају са образовним профилима
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и занимањима, планираним за предстојећу 2016/2017. школску годину.
Ова манифестација пружа могућност
будућим средњошколцима и студентима да донесу одлуку о свом животном позиву. Сајам су посетили ученици
осмих разреда свих основних школа са
територије општине Суботица, а за ученике завршних разреда средње школе
организована су предавања факултета
и струковних школа.
У оквиру Сајма образовања је одржан и Округли сто на тему: Имплементација и будућност дуалног образовања. Скупу су присуствовале
компаније Цонтинентал, Еуро Стеел,
мали предузетници (пекари, алатничари) као и чланови образовних институција (руководиоци, наставници, педагози, психолози,..), као и представници
Националне службе за запошљавање.
У Техничкој школи “Иван Сарић” је програм дуалног образовања заступљен
током последње две школске године
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и по том програму се школују деца у
оквиру образовних профила “Бравар –
заваривач” као и “Индустријски механичар”.
Позитиван одзив предузећа указује
на реално повећање захтева за дефинисане образовне профиле. На дефицитарност поменутих занимања указује
и реална слика да бравара, глодача,
стругара нема на листи незапослених
у НСЗ. Пољопривредна школа из Бачке Тополе такође има заступљен програм дуалног образовања у сарадњи
са пољопривредном фирмом (газдинством) “Криваја”.
Током два дана, на штанду НСЗ
ученици завршних одељења основних
и средњих школа имали су прилику да
добију све неопходне информације из
области професионалне оријентације,
актуелног стања на тржишту рада и
сл. Ученицима је омогућена употреба
електронског Водича за избор занимања.
Д.Т.
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АКТУЕЛНО У просторијама Дома омладине у Костолцу

ПРВИ КЛУБ ЗА ТРАЖЕЊЕ ПОСЛА У БРАНИЧЕВСКОМ ОКРУГУ
У току је опремање Клуба за тражење посла у Великом Градишту и постављање
шест самоуслужних радних станица на локацијама ЛС Велико Градиште, МЗ
Средњево, ЛС Жабари, ЛС Кучево и ЛС Мало Црниће.

У

просторијама Дома омладине у Костолцу, крајем
алрила директор НСЗ Зоран Мартиновић свечано је
отворио први клуб за тражење посла у Браничевском
округу, као резултат сарадње представника ГО Костолац и НСЗ Филијале Пожаревац. ГО Костолац за ову намену уступила и преуредила своје просторије, а опремање и
рачунарску опрему обезбедила је НСЗ из програма ЕУ – ИПА
2012 који треба да помогне повећању делотворности политике запошљавања према угроженим групама.
Пројекат је намењен Националној служби за запошљавање, локалним саветима за запошљавање и локалним
самоуправама, као и категоријама незапослених који ће
бити обухваћени обукама према потребама тржишта рада.
Крајњи корисници пројекта су незапослене особе.
Клуб за тражење посла у Костолцу је први у низу активности које се одвијају у Филијали Пожаревац. У току је
опремање Клуба за тражење посла у просторијама филијале
Пожаревац, испостави Велико Градиште, формирање Центра
за информисање и професионално саветовање у филијали
Пожаревац, као и постављање шест самоуслужних радних
станица на локацијама ЛС Велико Градиште, МЗ Средњево,
ЛС Жабари, ЛС Кучево и ЛС Мало Црниће.

Свечаном отварању још су присуствовали председник
Управног одбора НСЗ Даријо Мачкић, директор Сектора за
пројекте и међународну сарадњу Душан Богосављевић,
директорка Сектора за подршку запошљавању Неда Милановић, директорка филијале Пожаревац Соња Мирић,
председник ГО Костолац Иван Савић са сарадницима и града Пожаревца.
М. С.

У Суботици одржан 21. Сајам запошљавања

У

ПРЕДАТО 2.000 РАДНИХ БИОГРАФИЈА

организацији суботичке филијале Националне службе за запошљавање, 22.априла 2016. године у атријуму хотела „Галлериа“ одржан је 21. Сајам запошљавања. На сајму је учествовало 39 послодаваца који су
исказали потребу за преко 500 нових радних места, за око
50 различитих занимањА. Сајам је посетило око 1500 лица, а
предато је око 2.000 радних биографија
“Песимисти као и оптимисти када је у питању стање
на тржишту рада пронаћиће на десетине разлога за доказивање својих прогноза – негативних и позитивних. Песимисти
ће указивати на проблеме који спречавају побољшање услова за развој предузетништва и отварање нових радних
места, а који се не могу решити. По принципу – ништа не
ваља, ништа нема, ништа се не може учинити; речју – траже
изговор да се ништа не учини. За оптимисте проблеми ће
бити изазов да се нешто учини, промени, створи, направи, и
у свет рада уђе реализацијом предузетничке идеје. Део њих
је и на овом Сајму - рекао је директор суботичке филијале
НСЗ, Душан Торбица.
Сајам запошљавања организујемо – наставио је Торбица, у намери да помогнемо незапосленима да дођу до рад-

Бесплатна публикација о запошљавању

ног места, и тиме створе услове да средства за своју егзистенцију и егзистенцију своје породице обезбеђују легалним
радом. Послодавцима да дођу до адекватне радне снаге и
тиме започете и нове послове успешно реализују као и да
планирају нове. Локалној заједници, да се утиче на смањење
незапослености, као једног од извора лоше социо економског
положаја суграђана.
- Јасно је да се нешто мора урадити па ће коморски систем већ од ове године покренути значајну акцију која се односи на дуално образовање. То би омогућило да имамо јако
мало незапослених - каже Војнић Тунић.
„Предузетници имају потенцијал и снагу за ново запошљавање. Посебан подстицај НСЗ огледа се у јавном позиву
за субвенционисање“ – сматра председник Удружења предузетника Зоран Дисић.
- Ја сам годинама без посла, нешто и радим, али нисам
пријављена. Предала сам своју радну биографију на неколико места, видећемо какав ће бити одговор пошто многи
послодавци постављају старосну границу. Ја само желим да
нађем посао у фирми у којој цене раднике и да остварим радни стаж - каже Ибоља Баги, по струци хемијско-прехрамбени техничар.
Бока Атила, има завршену основну школу, а посао тражи око два месеца, обављао је разне послове до сада, а на сајму је конкурисао је на више места за послове у производњи.
Први пут је на сајму запошљавања и очекује да ће на овај
начин пронаћи посао.
У разговору са представницом фирме Легенд, сазнали
смо да је све теже пронаћи добре и квалитетне раднике. „ На
данашњем сајму исказали смо потребу за више позиција, за
шиваче, административне раднике, магационере. Без обзира што је наша основна делатност шивење , највише лица се
пријавило за послове у администрацији“, рекла је Бранкица
Савановић.
Т.Д.
11.05.2016. | Број 673 |
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МИ И ЕВРОПА У информациним технологијама у Србији тренутно послује близу 2.000 предузећа

ОД ИЗВОЗА ПАМЕТИ ПОЛА МИЛИЈАРДИ ЕВРА
Циљ је да се 2020. удвостручи и извоз и вредност домаћег тржишта. Закључак студије ОЕЦД-а
је да би јако техничко знање Србији дали водећу позицију за привлачење ИТ операција

С

рпска информатичка индустрија
лане је извезла производе и услуге вредне око 420 милиона
евра. Таман толико је „тежило“
и домаће тржиште. Српски сан је да
до 2022. и домаћу потрошњу и извоз
удвостручимо. Да бисмо то и постигли, морамо да образујемо много више
стручњака, да држава омогући употребу јавних података, електронских
фактура у сектору малих и средњих
предузећа... Анализе консултантских
кућа кажу да, и када би са наших факултета излазило и десет пута више
стручњака, не би се задовољиле потребе у овој индустрији пишу Вечерње
новости.
У информациним технологијама
тренутно послује близу 2.000 предузећа која упошљавају 17.700 људи. У
свету смо већ познати по развоју ембедид система, оних који су уграђени
у неки други систем и омогућавају
његов бољи рад, и то у енергетици и
индустрији забаве, али и по развоју
апликација.
- Конкурентне цене рада високообразованих стручњака из свих области
информационо-комуникационих технологија поставиле су Србију у центар
интересовања највећих светских компанија - каже Јелена Јовановић из Удружења за електронске комуникације
и информационо друштво Привредне
коморе Србије. - Сектор ИТ решења је
најкомплекснији, али за државу и целокупну индустрију најважнији, јер је
потребно у сопствени производ уложити и време и новац и осетити када
је најбољи моменат за пласирање. Ако
сте све ове услове испунили, ваше тржиште је глобално. Софтвер је једини
производ за који имамо капацитет да
га извеземо у Кину, Канаду, Америку,
јер га можете умножити бесконачно
много пута.
Закључак студије ОЕЦД-а је да би
јака техничка знање, заједно са развојем финих вештина и дубљег разумевања пословних процеса, Србији
дали водећу позицију за привлачење
ИТ операција у иностранству. А чак и
ако образовни систем изненада почне
да школује десет пута већи број дипломаца, програмера и софтверских
инжењера, не би било довољно да задовољи потребе ИТ индустрије.
-Србија се у најновијој студији
консултантске куће „Прајс вотерхаус
Куперс“ нашла на самом врху листе
најатрактивнијих локација за градњу
нових и проширење постојећих цента-
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Србија се у најновијој студији консултантске куће
„Прајс вотерхаус Куперс“ нашла на самом врху листе
најатрактивнијих локација за градњу нових и проширење
постојећих центара пословних процеса
ра пословних процеса - додаје Јелена
Јовановић. - Ако желимо да нам ИТ тржиште буде вредно милијарду евра, неопходно је да расте стопом од 12 одсто.
А ако хоћемо и толики извоз, потребан
нам је стратешки приступ како помоћи
домаћој индустрији да пронађе своје
место на глобалном тржишту, али и
јасни ставови шта доносе технолошки
правци у наредних пет година. За све
то је битно да школујемо више ИТ професионалаца.
На српском тржишту послује још
једна ИТ интернационална компанија
- DevLogic, која послује у домену развоја иновативних софтверских решења
за производе најсавременије светске
технологије. После десет година рада,
компанија DevLogic, од сада послује
под новим именом - Симпхонy, а њене
канцеларије се налазе и у Сан Франциску, Амстердаму и Сарајеву.
Како је речено на обележавању почетка рада у Београду, Србија је препозната као тржиште великог потенцијала за ИТ сектор. У простору од 3.500
квадратних метара у Београду радиће
око 60 стручњака. Идеја је да се искористе велики потенцијали, будући да у
околним земљама попут Србије, Грчке,
Бугарске, Румуније има доста таленто-
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ваних људи који би могли да раде на
софтверским решењим.
- Овде се крије доста потенцијала и младих људи који могу да пруже услуге нашим клијентима, и када
смо размишљали која би држава била
најлогичнија, одлучили смо да то буде
Србија јер имамо исти менталитет и
сличну културу и било је наједноставније овде отворити нови развојни центар - рекао је Харис Мемић, оснивач
компаније.
Мемић је рекао да је у плану отварање и такозваних сателлите оффицес,
односно радних места где би запослени
могли да отпутују и на тим локацијама раде. На пример, неко ко ради у
Београду не мора стриктно бити везан
само за Београд, он може да ради из
Лондона, Берлина, Амстердама и волели бисмо да имамо што више развојних
центара и у развијеним земљама попут
Холандије и Немачке.
Директор фирме у Београду Иван
Драгошан рекао је да је филозофија
којом се ова компанија води ангажовање најбољих и најталентованијих
кадрова, којима ће пружити врхунски
пословни амбијент и могућност рада
на атрактивним пројектима, како би
показали креативност у правом светлу.
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МОЈ ПУТ Никола Вучићевић, креативац из Железника

ОД ЧАРОБНОГ ПАСУЉА
ДО “ПАНТЉИЧАРЕ”

Чаробни пасуљ сам почео са 15 долара, а кабине са пет. Нисам имао хиљаде
евра. Тек кад су стигле прве резервације, ја сам позајмио новац

К

реативац, маштар, позитивац,
оптимиста..- тако би се у неколико речи могао описати Никола Вучићевић (33), младић са
којим је довољно да попричате десет
минута и да вам за то време „сервира“
барем неколико идеја за нови посао.
Тако је и аутору овог текста, у зиму
2014, током интервјуа за новине, дао ветар у леђа за Приче са душом, верујући
у овај пројекат, пре него што је и добио
име.
Никола се у јавности те исте године појавио са необичним производом,
Чаробним пасуљем, који је брзо освојио
публику, посебно романтичне душе. То
је семе грашка из Индонезије, са натпи-

сима који се гравирају у Кини. Магија
настаје тако што га посадите, добро га
залијете и чекате седам до десет дана
да никне и да се на биљци појави натпис. Најпопуларнији су „волим те“, „I
miss you“ (недостајеш ми), „I kiss you“
(љубим те), „only you“ (само ти)…
После више хиљада продатих семена чаробног пасуља, Никола је пратио своју машту и наставио да одушевљава публику, па је у Србију донео
чаробно јаје, а затим и Дрво отисака,
без којег ниједно венчање не може да
прође. Гости на свадби остављају своје
отиске прстију на цртежу, и на тај начин праве листове на гранама нацртаног дрвета, које остаје младенцима као
лепа успомена.
– Пре пасуља, још од 2008. године
организовао сам више од 500 венчања.
Данас се не бавим тиме. Нажалост, на
српском тржишту венчања не постоји
иновативност, а и превише је људи
којима није стало до младенаца и лепе
атмосфере на венчању, него само до
новца – искрен је Никола.
Бесплатна публикација о запошљавању

Овај креативац из Железника
тренутно је окупиран својим прошлогодишњим изумом – кабином за фотографисање, што је један од производа
експерименталног маркетинга.
– Старији читаоци сећају се кабина
на Теразијама и на Главној железничкој станици у којима су се фотографисали за личну карту и добијали неколико слика на такозваној „пантљичари“.
Једна млада ме је питала да ли то могу
да обезбедим за венчање, и у мени се
родила идеја да је сам направим. Нашао сам фотографије на интернету, у
току ноћи пустио рекламу на фејсбуку
од пет долара и до јутра већ имао три
резервације – сећа се.

Где год да се појаве, кабине праве
бум јер су модернизоване. Унутра можете да додате реквизите попут шешира, перика и бркова, по фотографисању
могуће је преко тач скрина послати
слике некоме на мејл, поставити их на
фејсбук, твитер или инстаграм. А док ви
кликћете по рачунару, израђене фотографије чекају вас испред.
– Посао са кабинама брзо је кренуо,
фирме и маркетиншке агенције почеле су да нам се јављају. То је било одлично јер нам је био потребан додатни
извор прихода како бисмо суфинансирали пројекат у нашој фирми 365 АДС,
за који смо добили новац од Фонда за
иновациону делатност. Раније сам био
у стартап пројектима у којима смо
правили производ, па тражили купце,
а овде нам се десило да су од нас тражили да правимо нешто ново. Један од
новитета је технологија 360 ° – видео
снимак у којем можете да гледате на
све стране: горе, доле, лево, десно – покретом миша или померањем телефона. То је хит у свету.

Никола је директор фирме 365 АДС
и има двадесетак сарадника. Прича ми
да ради по 18 сати дневно, али и да има
дана када његов најужи тим и он не
спавају због количине посла.
– Ако имате посао, јаку жељу да
га радите с љубављу, онда ништа није
тешко. Моја филозофија је да уз сваки
посао, треба да имате неку идеју коју
ћете разрађивати и учити нове ствари.
Тек када будете сигурни да од те замисли можете да живите, онда треба размишљати о напуштању сталног посла и
упуштању у предузетничке воде. Тако
сам ја урадио. Прва ствар коју треба да
разлучите у глави јесте да ли желите да
радите за некога, јер нисмо сви за предузетништво, или желите да радите за
себе. Најгори ризик који може да вам се
деси је да изгубите почетних неколико
стотина евра. Ако се то и деси, барем
сте покушали. Упамтите да време пролази и да никада нећете бити млађи и
са толико воље као у овом тренутку. Чаробни пасуљ сам почео са 15 долара, а
кабине са 5. Нисам имао хиљаде евра.
Тек кад су стигле прве резервације, ја
сам позајмио новац – открива део тајне
његовог успеха.
Први посао почео је као дечак, када
је у основној школи продавао букете
јагорчевине на пијаци, поводом Задушница. У Електро-техничкој школи
Никола Тесла препродавао је уџбенике,
затим је правио интернет сајтове, радио
у казину, а онда организовао венчања.
А новац? Новац по Николиним речима
долази сам, онда кад радите посао који
волите.
Н.Благојевић, www.pricesadusom.com
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ГОРЕ - ДОЛЕ Од идуће године у Хрватској ће се убрзати изједначавање радног века
мушкараца и жена

ОД 2028. У ПЕНЗИЈУ НЕ ПРЕ 67 ГОДИНА

Жене рођене 1958. тек ће 2023. остварити услове за старосну пензију, кад
напуне 65 година живота, а не 2020. како прописује садашњи закон . Планира се
50-постотно смањење броја занимања која имају право на бенефицирани стаж

Х

рвати ће одлазити у превремену пензију са 64 године, а у старосну са 67. То је најважнија измена с којом
Влада премијера Тихомира Орешковића излази
пред Брисел. Презентација, коју су чланови Владе
одржали пред социјалним партнерима, показује да је Влада
одлучила да прихватити све три сугестије Европске комисије везане уз услове пензионисања, наводи се у тексту.
Како се додаје, од идуће године у Хрватској ће се убрзати
изједначавање радног века мушкараца и жена, тако што ће
жене сваке следеће године радити шест месеци дуже док се
2023. године не изједначе с мушкарцима.
„Након тога ће и мушкарцима и женама радни век поступно расти за шест месеци, те ће сви од 2028. године радити пуних 67 година– што је десет година раније него што је
планирала Милановићева Влада!“.
Тако би жене рођене 1958. године тек 2023. оствариле
услове за старосну пензију, кад напуне 65 година живота, а
не 2020. како прописује садашњи закон. Сви који су родени
1961. године и касније, први услов за превремену пензију
стећи ће када наврше 64 године, а у старосну ће одлазити са
67 година живота.
„Скраћење раздобља у којм се најраније може ићи у превремену пензију са пет на три године, највећи је удар на пензиона права радника остану ли без посла. Надаље, планира

се и 50-постотно смањење броја опасних и напорних занимања која имају право на бенефицирани стаж – са стотинак
на 50“, додаје се у тексту.
„Апсолутно смо против било каквих промена, а посебно
би било шокантно скраћење рока за превремену пензију на
три године, ако је то тачно. Европска комисија нема ингеренција над пензијским правима, а председник Владе непотребно се ‘простро’ пред њима и пре него што су почели разговори
са социјалним партнерима“, каже синдикалац Крешимир
Север. Како додаје, по овоме „за иста радна места бориће се
дедови и унуци“.

Незапосленост у Француској пала 1,7 одсто у марту

ПАД ЗБОГ БРИСАЊА СА ЕВИДЕНЦИЈЕ

Број незапослених у Француској смањен је за 60.000 особа у марту ове године, што је најснажнији пад од „дот.цом“ економског бума 2000-те године.То је, како оцењује агенција Ројтерс, ретка подршка председнику Франсоа Оланду који се бори
да убеди гласаче да се економија опоравља.
Француско Министарство рада је саопштило да је број регистрованих људи без посла у континенталној Француској износио 3,53 милиона у марту, или за 1,7 одсто мање него пре месец дана, али је то за 0,5 одсто више у односу исти месец прошле
године.
Иако је ударна бројка указује на нагло побољшање на тржишту рада, подаци министарства показују да знатан део овог
пада потиче од тога што су многи људи без посла скинути са евиденције незапослених, јер нису ажурирали свој статус лица
која траже посао.

Указ краља Саудијске Арабије

ЗБОГ ПОСКУПЉЕЊА ВОДЕ
СМЕНИО МИНИСТРА
Краљ Саудијске Арабије Салман сменио је државног
министра за воду и струју Абдулаха ал-Хусеина, због беса
који је у јавности изазвало повећање цена, известили су државни медији у тој земљи.
Краљ Салман је издао указ којим се налаже смена ал-Хусеина кога ће привремено на тој функцији заменити министар пољопривреде Абдел Рахман ал-Фадли, пренела је државна новинска агенција СПА. Његова смена долази након
што је влада у Ријаду срезала субвенције за струју, воду и
остале комуналне услуге, извештава агенција Франс прес.
Дневни лист „Арабијске вести“ у марту је писао да је Хусеин позвао грађане да се пријаве за добијање дозвола за копање властитих бунара у светлу нарастајућег незадовољства
због високих рачуна за воду.
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САЗНАЈТЕ ВИШЕ Куповина пољопривредног земљишта у иностранству доживела
процват протеклих година

УНОСНЕ ИНВЕСТИЦИЈЕ ИЛИ ПОВРАТАК
У КОЛОНИЈАЛИЗАМ

У руке странаца између 2000. и 2010. путем куповине или закупа на дужи период прешло
укупно 203 милиона хектара, што је површина осам пута већа од Велике Британије

У

носне инвестиције или повратак колонијализма? Куповина
пољопривредног земљишта у
иностранству доживела је процват протеклих година, али стручњаци
упозоравају на ризике које то доноси
у области животне средине и безбедности. За куповину пољопривредног
земљишта у иностранству највише су
заинтересовани Кинези, Индијци, Јужнокореанци, као и земље извознице
нафте из Персијског залива, како би
могли да одговоре на све веће потребе
у производњи хране. С друге стране, западне земље трагају за земљиштем на
коме ће моћи да гаје сировине за биогориво.
Према подацима пројекта Ленд
матрикс, међународне иницијативе за
праћање куповине страног земљишта,
укупно 203 милиона хектара, што је
површина осам пута већа од Велике
Британије, прешло је у руке странаца
између 2000. и 2010. било путем купо-

За куповину пољопривредног
земљишта у иностранству
највише су заинтересовани
Кинези, Индијци, Јужнокореанци,
као и земље извознице нафте
из Персијског залива
вине или закупа на дужи период.
Више од половине земљишта, 66
одсто, које је прешло у руке странаца,
налази се у Африци, пре свега у Етиопији, Либерији, Мозамбику и Судану.
На земљиште у Азији отпада 14 одсто,
али стручњаци наглашавају да прилике на том тржишту нису потпуно јасне.
Стручњак у Светској организацији
за пољопривреду и храну (ФАО) Пол
Матје рекао је да се куповина повећала
у периоду 2008-2009. након кризе у свету коју је изазвао скок цена хране, а да
је од тада продаја донекле пала.
Дугорочно гледано, потражња
за пољопривредним земљиштем неће
јењавати с обзиром да се очекује да ће
број становника у свету наставити да
се повећава и то, према неким предвиђањима, на 9,1 милијарди 2050. ПотБесплатна публикација о запошљавању

Светска банка објавила 2010.
да је у само 21 одсто од 14 земаља које су продале земљу
странцима покренута пољопривредна производња
ражњу ће подстицати и све веће потребе за храном, уз пораст цене фосилних
горива.
„То је бомба која би могла да експлодира, ако се не позабавимо тиме“,
рекао је Матје.
У теорији, продаја или давање
у закуп пољопривредног земљишта
може бити прилика за неку сиромашну, слабо насељену земљу да дође до
нових технологија, знања и капитала.
Међутим, многа истраживања, иако
непотпуна, показују да до таквих улагања ретко кад долази. То тржиште је,
такође, оптерећено корупцијом, а често
штети животној средини.
Светска банка је објавила 2010. да
је у само 21одсто од 14 земаља које су
продале земљу странцима покренута
пољопривредна производња.
У четвртом светском извештају УН
о води, објављен половином марта, упозорава се да би области у западној Африци којима прети суша, могле постати
жртве ентузијазма развијених земаља
за производњу биогорива, што би могло
имати врло негативне последице. Да би
се произвео литар етанола од шећерне
трске потребно је 18,4 литара воде.
Куповина пољопривредног земљишта
без надзора могла би довести до тога

Више од половине земљишта,
66 одсто, које је прешло у руке
странаца, налази се у Африци,
пре свега у Етиопији,
Либерији, Мозамбику и Судану.
На земљиште у Азији отпада
14 досто
да развијене земље извозе воду како би
производиле житарице и храну по нижој цени, што ће имати катастрофалне
последице на сиромашне земље, каже
шведски стручњак Андеш Јегерскуг
из Штокхолмског међународног института за воду (СИWИ).
Јужноафричка министарка културе Тина Јемат-Петерсон сматра да
је ново тржиште „само нови вид колонијализације“ и навела пример јужног
Судана, у коме је 40 одсто земљишта
продато страним инвеститорима.
„Контроверзна куповина земљишта
је у великој мери допринела избијању
грађанских ратова у Судану, Либерији и
Сијера Леонеу, а има још разлога за бригу јер су се стекли услови за избијање
нових сукоба у многим другим областима“, сматра Џефри Хачер из коалиције америчких невладиних организација Иницијатива за права и ресурсе .
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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

