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Инспекторат за рад апелује на послодавце да због
високе температуре примене све превентивне мере у
вези са радом на отвореном, саопштило је Министарство за рад, запошљавање, борачка и социјална питања.
Инспекторат за рад позива послодавце да при високој
спољној температури, изнад 36 степени, а нарочито у
периоду од 11 до 16 часова, организују рад на отвореном
тако да се избегне обављање тешких физичких послова
и излагање запослених директном сунчевом зрачењу.
Неопходне су честе смене запослених током обављања
послова на отвореном, чешће паузе уз обезбеђивање великих количина воде и безалкохолних напитака, обезбеђивање простора где запослени могу да се склоне од
сунца и расхладе се, кажу у Инспекторату за рад, а више
од томе у нашој Теми броја.
Председник Привредне коморе Србије Марко Чадеж почетком овог месеца потписао је са директорком
Швајцарске агенције за развој и сарадњу за Србију Изабел Перих споразум о сарадњи у области струковног
образовања, који има за циљ подстицање успешних
швајцарских програма. Приликом потписивања споразума истакнуто је да се ради о трипартитном споразуму
између Швајцарске агенције за развој, Регионалне агенције за развој (ВЕЕДА) и ПКС, чији је циљ поспешивање
сарадње у другим секторима, регионима и подстицање
помоћи у развоју приватног сектора и запошљавања у
Србији.
Свака земља која је успешно увела модел дуалног
образовања има мању стопу незапослености младих.
Дуално образовање значи кооперацију државног и приватног сектора у изради програма наставе, начина на
који се односимо према образовању. Земље које имају
дуално образовање имају незапосленост младих испод
10 одсто, а чак и у појединим економски развијеним
земљама које немају дуално образовање незапосленост
младих достиже и 40 одсто. Више о томе у тексту „Ау,
што је пракса згодна“.
„Дочекаће вас церске виле, добродошлицу ће вам
пожелети шумска мајка, а све то ће вам улепшати спектакуларни погледи којима су се дивили Феликс Каниц,
Вук Караџић, Милан Ђ. Милићевић. Ово је једина планина у свету која има свој марш и своју химну, захваљујући
славној прошлости“, овако Ана Павловић (45) из Шапца, лиценцирани туристички водич и једини специјализовани за Цер, позива посетиоце да дођу на планину
на којој се преплићу легенда и стварност и на којој се
стварала историја Србије, Европе и света.
„После девет година у Београду, где сам радила у
туризму и некретнинама, вратила сам се у Шабац, својој
првој љубави - туризму. Те 2010. године неколико ентузијаста је започело развој туризма на Церу, а ја сам им се
придружила и написала први предлог за развој одрживог туризма на планини Цер. Схватила сам да се термини ‚туриста‘ и ‚туризам‘ употребљавају само у стручним
и научним радовима, да Цер нема туристичку понуду,
стручне кадрове из области туризма и маркетинга. А
реч је о планини са огромним туристичким потенцијалом, чија природна лепота остаје скривена, јер се везује
само за Први светски рат и легендарну Церску битку“,
каже Ана, а њену причу прочитајте у рубрици Мој пут „У друштву орлова и историјских јунака“.
Редакција

ПРИВРЕДА
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Прилика за младе стручњаке и у унутрашњости Србије

ЊИХ НЕЗАПОСЛЕНОСТ
НЕ ДОДИРУЈЕ

Т индустрија одавно је постала најперспективнија област
у многим државама широм
света, а такав тренд протеклих
година дошао је и у Србију. Извоз ИТ
услуга достигао је вредност пољопривреде, а само ИТ тржиште у 2015. години вредело је преко 700 милиона евра.
Поред Београда, као центра развоја
технологија у Србији, неколико градова
претендује да израсте у озбиљне играче на овом пољу. Развој ИТ сектора у
градовима унутрашњости пружа младим људима прилику да остану у њима,
раде за успешне компаније или покрену свој бизнис.
У овом тренутку један од највећих
проблема Србије је хронична незапосленост, пре свега младих људи, од
којих, према статистици, чак 50% на
посао чека и по неколико година. До
посла тешко долазе готово сви осим
програмера, којима познавање одређеног програмског језика гарантује сигуран посао. Поред тога, поседовање
ИТ вештина постало је и синоним за
одличне зараде, којима се експерти из
ове области издвајају у односу на многе
високообразоване стручњаке у Србији.

ИТ као покретач
развоја градова
Иако је Београд најзначајнији индустријски центар у Србији, градови
попут Новог Сада, Ниша, Крагујевца и
Инђије убрзано напредују у свом позиционирању на мапи интересантних
локација за ИТ компаније. Доказ да се
Нови Сад претвара у ИТ центар налази
се у чињеници да у њему данас послује
преко 110 ИТ компанија са укупним
годишњим приходом већим од 80 милиона евра.
Предвиђања аналитичара показују да ће број ИТ компанија у
унутрашњости Србије наставити да
расте и у наредном периоду, што ће до-

вести до потражње великог број образованих стручњака из ове области.

Прилика за посао у Крагујевцу,
Инђији, Нишу...
Домаће компаније које послују у
области информационих технологија
почеле су да улажу у развој својих центара широм Србије. Тако је „Комтрејд“,
као највећа софтверска компанија у
Југоисточној Европи, отворио софтверски камп у Крагујевцу 2014. године и
запослио више од 200 младих стручњака специјализованих за софтверско
програмирање.
Развој ИТ индустрије у Инђији
подржан је изградњом највећег ИТ парка у региону, са свим инфраструктурним предусловима за рад компанија из
сектора информационих технологија,
као што су интернет проток највећих
брзина или могућност обраде и складиштења података.

Вештине доступне свима
Захваљујући напретку модерних
технологија, данас је могуће усвајати
најсавременија знања из ИТ сектора
без обзира на то где се налазите. Уз
интернет конекцију и платформу за
онлајн учење, вештине потребне за
рад у области информационих технологија доступне су свима. Уз искусне
предаваче, преко потребне технике
за рад у најперспективнијој грани
индустрије можете стећи по специјализованим програмима. Темељно образовање које једном стекнете квалификоваће вас као ИТ стручњака и
пружиће вам прилику да започнете
своју успешну каријеру где год се налазили.
Ниш, такође, има потенцијал да
постане један од водећих ИТ центара
у региону. У сектору напредних технологија у Нишу послује 170 компанија
са око 3.000 запослених. ИТ вештине
пружају велику флексибилност и омогућавају образованим стручњацима
прилику за ангажовање на различитим фриленс пројектима од куће и у
време које њима одговара. У таквим
бенефитима нарочито уживају нишки
фриленсери који су, према неким истраживањима, једни од најактивнијих
из Србије на сајту Upwork, специјализованом за пружање фриленс услуга.

АКТУЕЛНО „Цумтобел група“ планира ново запошљавање

ВИШЕСТРУКО ПРЕМАШЕН ПРВОБИТНИ ПЛАН

Центар за пројектовање осветљења тренутно запошљава 14 младих
електроинжењера и архитеката, а у наредном периоду запослиће још 50 дипломаца

А

устријска компанија „Цумтобел група“ (Zumtobel
group), која је уз подршку Привредне коморе Србије
(ПКС) у Београду основала регионални Центар за
пројектовање осветљења, у наредном периоду запослиће до 50 дипломаца, најавили су представници те компаније у разговору са Марком Чадежом, председником ПКС.
Центар за пројектовање осветљења у Београду, један
од светски познатих произвођача најмодерније лед-расвете,
тренутно запошљава 14 младих електроинжењера и архитеката, који су се пре четири месеца пријавили на конкурс
објављен на сајту Привредне коморе Србије.
Марко Чадеж, председник ПКС, истакао је подршку националне асоцијације српске привреде свим будућим пројектима Цумтобела и осталих компанија које запошљавају младе стручњаке и омогућавају им усавршавање. Пројекат је
почео донацијом најмодерније лед-расвете за једну улицу у
Београду и две у Нишу, почетком 2016. године, као и паметних оперативних система, који су знатно унапредили функционисање инфраструктуре на градским саобраћајницама.
„Пре четири месеца смо позвали младе људе да се укључе у отварање регионалног пројектног центра, који је сада
прерастао у центар који из Београда покрива пројекте у 32

Компанија „Цумтобел“ преместила је регионални центар
у Београд, централно место региона у којем аустријска група
послује, али је то учињено и због квалитетних кадрова који
говоре стране језике. Јелача је захвалио Привредној комори
Србије на великој подршци у отварању Центра за пројектовање осветљења и ангажовању младих кадрова.

Још 7.000 остаје без посла
Министарка државне управе и локалне самоуправе Кори
Удовички је прецизирала да је од 16.500 запослених који
су отишли из јавне управе око 9.500 отишло у пензију, а да
је пет до шест хиљада отишло уз отпремнине, док су остали
отишли раније, као технолошки вишкови.
„Било је и запошљавања, ако је било неопходно да се пензионисани људи замене“, рекла је Удовички за РТС и нагласила да смањење није било свуда једнако, те да постоје
институције које раде ефикасније, али и оне чији су послови
превазиђени.
„Углавном је смањење било око три одсто. Више од тога у
здравству и МУП-у, а мање од тога у централним институцијама, због приступања ЕУ“, казала је Удовички.
Најтежи посао био је, како каже, у општинама, где је број
запослених смањен за око 6.000 до 6.500, а највише из локалних јавних предузећа - око 4.000. Она каже да је и ММФ
ревидирао своја очекивања, те да је првобитни број од
75.000 радних места предвиђених за укидање проистекао
из две ствари: да имамо вишак запослених и да је толико
било потребно да се уштеди.
земље и планира ново запошљавање младих како би могао
да одговори на захтеве тржишта Србије, Црне Горе, Турске,
земаља Централне Азије - Јерменије, Грузије, Азербејџана,
Туркменистана, Таџикистана, Узбекистана, Киргистана и Казахстана“, указао је Чадеж. Председник ПКС уверен је да ће се
компанија „Цумтобел“ даље развијати и да ће заузети место
у самом врху најзначајнијих фирми које послују у Србији.
„Брзина којом је Центар за дизајн у Београду постао
оперативан, захваљујући тиму младих стручњака који су у
веома кратком року усвојили знање и примењују га у пројектима, у потпуности је оправдала одлуку да компанија прошири пословање у Србији“, каже Саша Јелача, представник
„Цумтобела“.
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Првобитни план да Центар постане оперативан за пола
године је премашен. У томе се успело у знатно краћем року.
„Из центра у Београду подржаваћемо пројекте које реализујемо у Мађарској, Чешкој, Словачкој, Хрватској, Румунији, Бугарској и другим земљама региона“, рекао је Јелача.
„Тренутно имамо 14 запослених, а планирамо у наредном периоду да запослимо до 50 младих људи, у складу са
развојем тржишта и ширењем продаје“, истакао је Јелача и
додао да је од ове године компанија проширила тржиште у
великом броју земаља.
Млади архитекта компаније „Цумтобел“ Миона
Здравковић, говорећи о свом искуству навела је да се за посао пријавила на конкурс који је објавила ПКС, као и да је веома задовољна начином рада и могућностима које има. Њен
колега Ђорђе Кристивојевић, који је завршио Електротехнички факултет, такође је рекао да је задовољан и да је све
како је очекивао. „Екипа је одлична и задовољан сам што већ
могу да применим знање које имам, будући да је центар са
радом почео пре скоро два месеца“, каже Ђорђе.
„Цумтобел група“ из Дорнбирна, од породичне фирме основане 1950. године постала је интернационална компанија,
једна од водећих у области иновативних решења за расвету
и производњу пратећих компоненти. Групација је излистана
на бечкој берзи (АТX) и тренутно запошљава 7.234 радника, а
у 2014. години је остварила обрт од 1,3 милијарде евра (ЕБИТ
41,1 милион евра). Цумтобел група поседује 14 производних
погона на четири континента и продајне објекте у око 90 земаља. Компанија се константно шири преузимањем других
брендова, а 2006. је изашла на берзу. Највећи појединачни
акционар је и даље породица Цумтобел, са 35 одсто акција.
Национална служба за запошљавање • www.nsz.gov.rs

АКТУЕЛНО Захвалница Филијали Косовска Митровица

ХУМАНИ ЦИЉЕВИ

Школа за основно и средње образовање ,,Косовски божур“ из Косовске
Митровице доделила је захвалницу Националној служби за запошљавање
- Филијали Косовска Митровица, за несебичну помоћ и сарадњу у остваривању хуманих циљева и унапређењу положаја особа са инвалидитетом.
Школа ,,Косовски божур“ једина је установа овог типа на простору
АП Косово и Метохија која се бави васпитним и образовним радом деце
са посебним потребама и овог месеца прославила је јубилеј - 30 година
постојања и рада. Том приликом, за изузетан допринос у побољшању положаја особа са инвалидитетом, додељена је захвалница Националној служби
за запошљавање - Филијали Косовска Митровица.
Национална служба за запошљавање препозната је као институција
која има слуха за оно што ова школа ради, разуме потребе деце са посебним
потребама да у школи добију знање које ће им сутра помоћи да самостално
обављају различите послове, побољшају свој материјални положај и допринесу развоју друштвене заједнице. По завршетку средње школе, стицањем
одређених занимања, постаће друштвено корисни чланове заједнице у којој
живе и без обзира што припадају категорији особа са инвалидитетом моћи
равноправно да допринесу развоју друштва.

Обуке за тржиште рада

ПРЕДНОСТ ТЕЖЕ ЗАПОШЉИВИМ ОСОБАМА

У

панчевачкој филијали НСЗ у току су четири обуке за тржиште рада: 5 незапослених похађа обуку за руковаоце грађевинских машина, у обуку за рад у АutoCad-у укључено је 6 полазника, за вођење пословних књига едукује се 7 лица, а
основе познавања немачког језика усваја 9 лица.
Обуке спроводи Отворени универзитет „Марко Кулић“ из Панчева, док информатичку обуку за Аutocad реализује Академија „Оксфорд“ из Панчева. Практична настава за руковаоце грађевинских машина спроводи се у ДОО „Finnetinženjering“ из Панчева, све у сарадњи са Националном службом за запошљавање. Услов за укључивање у обуке био је да су
кандидати пријављени на евиденцију незапослених, а предност су имала лица из теже запошљивих категорија. Полазници
обуке за руковаоце грађевинских машина били су обавезни да прођу и специјалистички преглед.
Захваљујући овим обукама полазници ће стећи широк спектар знања и вештина, а након завршног испита биће им уручени сертификати о стручној оспособљености.
Ове врсте обука се спроводе због потреба тржишта рада као и на основу захтева послодаваца. У наредном периоду у
плану је реализација обука за завариваче, немачки језик, геронтодомаћице и конфекционаре, којима ће бити обухваћено око
30 лица.

Представљен „Водич за стручну праксу“

В

ПРАКСА - МОЈА ШАНСА

рњачка Бања је 22. јуна била домаћин састанка представника Удружења послодаваца Србије, Савеза самосталних синдиката Србије, Националне службе за запошљавање и представника Општине Врњачка Бања,
у области локалног економског развоја. Тема састанка била је
стручна пракса, а са тим у вези и представљање приручника
„Водич за стручну праксу“.
Овај водич део је пројекта „Пракса моја шанса“, који спроводи Унија послодаваца Србије уз подршку SOLIDAR Swiss
Labour Assistance - SLA. Пројекат има за циљ унапређење положаја младих са аспекта запошљивости и бољег положаја
на тржишту рада, уз подршку и снажнију улогу сектора малих и средњих предузећа, као и подстицање активног информисања и укључивања послодаваца у организовање стручне
праксе.
Александра Ковачевић, ауторка „Водича“, представила је публикацију и објаснила зашто је потребно организовати стручну праксу, какав је правни оквир који регулише ову
област, које користи послодавци имају од оваквих програма.
У „Водичу“ су садржана прецизна упутства како сачинити
оглас, извршити селекцију, менторинг, евалуацију итд.
„Циљ нам је да мотивишемо послодавце да створе нове
могућности за младе, као и да млади постану атрактивнија
Бесплатна публикација о запошљавању

опција за послодавце кроз сагледавање могућности и начина
организовања ученичке и стручне праксе. Кроз публикацију
послодавци ће моћи да се информишу на који начин могу да
организују стручну праксу у свом предузећу, на шта да обрате пажњу приликом реализације праксе и на које државне
подстицаје могу да рачунају приликом организације програма. Сви заинтересовани послодавци могу бесплатно огласити
свој позив за организовање праксе на сајту Уније послодаваца Србије, као и на ‚Фејсбук‘ страници УПС“, истакла је Ковачевићева и додала да ће најбољим друштвено одговорним
послодавацима који брину о младима, организујући праксу
у својим предузећима, бити додељена признања.
Снежана Прелић, директорка НСЗ Филијале Краљево,
представила је активности НСЗ на пољу стручне праксе и резултате остварене у претходном периоду. Посебно је нагласила интегрисан приступ проблему незапослености, нарочито младих, који спадају у угрожену категорију незапослених,
заједно са старијима и лицима без квалификација и нискоквалификованим, у смислу повезивања свих заинтересованих страна, полазећи од образовних институција, установа,
ЈЛС, НСЗ, па до послодаваца. Позвала је представнике Уније
послодаваца Србије да своје активности, „Водич“, као и пројекат у оквиру кога је документ настао, представе и у Краљеву.
29.06.2016. | Број 680-681 |
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ТЕМА БРОЈА Високе температуре

(НЕ)ОБАВЕЗНЕ ПРЕПОРУКЕ

Инспекторат за рад апелује на послодавце да због високе температуре примене све
превентивне мере у вези са радом на отвореном, саопштило је Министарство за рад,
запошљавање, борачка и социјална питања

И

нспекторат за рад позива послодавце да при високој спољној температури, изнад 36 степени, а нарочито у периоду од 11 до 16 часова, организују рад
на отвореном тако да се избегне обављање тешких
физичких послова и излагање запослених директном сунчевом зрачењу. Неопходне су честе смене запослених током
обављања послова на отвореном, чешће паузе, уз обезбеђивање великих количина воде и безалкохолних напитака,
обезбеђивање простора где запослени могу да се склоне од
сунца и расхладе се, кажу у Инспекторату за рад.

Када се прекида рад?
Бранко Симић је само један од бројних радника који
су током посла директно изложени временским условима.
Током врућих летњих дана Бранко каже да нађе неки хлад
уколико је то могуће, док је флаша воде увек поред њега, али
ради пуно радно време.
У Заводу за јавно здравље истичу да тежак рад на отвореном простору треба прекинути када температура достигне 30 степени. Уколико температура достигне 35, може
се обављати само средње тежак рад, до 38 степени лаки рад,
а свако обављање физичких активности би требало прекинути уколико је температура изнад 38 степени. Такође, потребно је направити прерасподелу радног времена како би
се смањило директно излагање сунчевом зрачењу у периоду
дана када је најинтензивније.
Осим високе температуре, опасност прети и од влажности ваздуха, као и од смањеног струјања ветра. Радницима
који бораве на сунцу мора бити омогућено рехидрирање као
и расподела посла због директног деловања сунца. Уколико
се не поштују ова правила, здравље може бити угрожено на
више начина, од кратког губитка свести и топлотног грчења,
па све до топлотног удара и сунчанице.

Радници на лизинг
Међутим, тешка економска ситуација, недостатак радног места, лак губитак посла и веома тежак пут до новог, већ
годинама муче Србију и истовремено раднике стављају у веома неповољну ситуацију. Страх од губика посла је све већи
и то се, слободно се може рећи, односи на све запослене, али
посебно на оне који се запошљавају преко агенција за запошљавање, популарно назване „радници на лизинг“.

У Србији на лизинг ради између 50.000 и 70.000 радника.
Пракса је таква да на лизинг често не раде само нискоквалификовани радници, већ и они с високом стручном спремом.
По неким проценама, радници на лизинг су у великим компанијама релативно добро заштићени и плаћени, а рецимо
да само у некима од њих на лизинг ради више од 1.000 људи,
док су у осталим фирмама које их ангажују плаћени од 10 до
30 одсто мање од стално запослених.
Званични подаци недавно су показивали да је у Београду и Нишу измерено 38 степени, али многи су радили и на
много вишој температури. Међу њима су и радници нишке
ћевабџинице „Зоки и Нена“, који кажу да је температура на
њиховом радном месту била виша од 60 степени.

Грађевински радници најризичнији
Зграде и путеви неће се изградити сами - кажу радници
са неких од градилишта у Новом Саду. Они вреле летње дане
проводе радно, а одмор и спас од високе температуре траже у хладу. Један од начина на које се послодавци труде да
олакшају рад на високој температури јесте промена радног
времена - од 6 сати ујутру до 14 часова. Превентивне мере
за безбедан и здрав рад подразумевају добру организацију

Препорука Министарства за рад
Инспекторат за рад позива послодавце да током високих спољних температура, изнад 36 степени, а нарочито у
периоду од 11 до 16 часова, организују рад на отвореном
тако да се избегне обављање тешких физичких послова и
излагање запослених директном сунчевом зрачењу.
Послодавци су дужни да примењују Закон о безбедности
и здрављу на раду и подзаконске прописе, односно да обезбеде запосленом рад на радном месту и у радној околини
у којој су спроведене све мере безбедности и здравља на
раду.
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рада, између осталог избегавање рада у најтоплијем делу
дана, између 11 и 16 часова, затим оспособљавање запослених, средства и опрему за заштиту на раду, као и превенцију
здравствених проблема.
„Основна препорука послодавцима је да, ако не морају,
у најтоплијем делу дана не користе рад запослених на от-

вореном. Дакле, ми им то саветујемо, а на послодавцима је
да примене мере спрам описа посла, делатности, рокова. За
сада немамо притужбе од стране запослених да су изложени
високим температурама на начин који им угрожава здравље
и безбедност“, кажу у инспекцији рада за Јужнобачки округ.
Превентивне мере, попут организације рада по сменама,
прерасподеле послова, обезбеђивања лаганије, светле и комфорне одеће, коштају знатно мање него потенцијалне повреде које могу бити и фаталне.
„Главно и основно је обезбедити довољну количину течности, обезбедити неки заклон од сунца, чешћим и краћим
паузама и организационим променама омогућити да се најтоплији део дана избегава, да се радници склоне са сунца.
Препорука је да оброци буду лагани, са више воћа и поврћа,
да се избегава тешка и масна храна, јер се теже вари и самим
тим ствара проблеме. Треба избегавати кафу, алкохол, газиране, слатке сокове, нарочито енергетска пића, јер доводе до
дехидрације, што може бити погубно у овим условима“, каже
Др Олесја Недић, специјалиста медицине рада.

Најтеже женама у менопаузи
Многи послодавци требало би да уложе више напора у
обезбеђивање радних услова који неће погоршати симптоме жена у менопаузи, наводи се у европским смерницама
које преноси британска агенција „Ројтерс“.
Послодавци морају показати више разумевања за промене у физичком и менталном здрављу кроз које пролазе жене током менопаузе, према препорукама Европског
друштва за менопаузу и андропаузу, објављеним у часопису „Матуритас“.
Симптоми попут налета врућине, на пример, захтевају
нижу температуру на радном месту, док симптоми попут
несанице могу захтевати флексибилније радно време или
напоре да се умањи стрес на послу.
„Врло мало послодаваца разговара о менопаузи у оквиру
доношења мера и поступака везаних за здравље и сигурност на радном месту и не посвећује пажњу томе како могу
најбоље пружити подршку женама у менопаузи и њиховим
надређенима“, каже Гавин Џек, са факултета „Монаш“ у Аустралији, вођа истраживања радних услова за жене у менопаузи, објављеног у истом часопису.
„Слабије памте и концентришу се, па су и мање продуктивне. Ипак, многе жене нису спремне или не могу захтевати да им се олакша посао“, стоји у истраживању.
Претопле канцеларије, слаба вентилација, скучен радни
простор и недовољан одмор додатно погоршавају ситуацију. Иако су потребна додатна истраживања како би се
одредиле специфичне мере или поступци који на радном
месту могу олакшати рад женама током менопаузе, послодавци би у међувремену требало да се позабаве стварањем
окружења у којем ће женама бити лакше да говоре о симптомима од којих пате, закључују научници.
Према препорукама ЕМАС-а, које је саставио тим Аманде
Грифит с британског универзитета „Нотингем“, послодавци се морају едуковати како да пруже потпору женама
у менопаузи и како да за њихове симптоме покажу разумевање. Између осталог, могу се обезбедити стони вентилатори, клима-уређаји и хладна вода за жене које пате од
налета врућине, понудити флексибилно радно време женама које пате од несанице или предузети друге мере за
смањивање стреса који може погоршати симптоме, предлажу стручњаци.
Бесплатна публикација о запошљавању

Високе казне
„Србија, као и скоро све земље ЕУ, нема законске одредбе које предвиђају прекид рада на високим температурама“,
каже Вера Божић Трефалт, директорка Управе за безбедност и здравље на раду. Она каже да су, када су изразито високе температуре, преко 36 степени Целзијуса, које стварају
проблеме радницима на отвореном, послодавци дужни да
примене превентивне мере регулисане прописима. Она напомиње да је идеална радна температура 28 степени.
„Мере подразумевају да се мењају групе радника који
раде на терену, а може бити и потпуно обустављен рад у критичном периоду од 11 до 16 сати“, каже Вера Божић Трефалт.
Радник је дужан да носи средства личне заштите на раду,
ципеле и шлем. Непоштовање ових правила контролише инспекција рада, која може да поднесе захтев за прекршајни
поступак. Казне се крећу и до милион динара.
Весна Пауновић
29.06.2016. | Број 680-681 |
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ЛАКШЕ ДО ПОСЛА Како да добијете посао иако немате радно искуство?

OДУШЕВИТЕ ПОСЛОДАВЦА

Сва искуства су вредна, без обзира да ли сте их стекли волонтирајући, радећи
са пријатељима или из хобија

П

риликом запошљавања сви смо
приметили известан парадокс: да
бисте добили посао потребно је да
поседујете одређено радно искуство, а да бисте стекли искуство потребан
вам је посао. Имајући у виду и то да се,
према подацима сајта за понуду послова
„Инфостуд“, на једно радно место у Србији
пријави чак 130 кандидата, поставља се
питање како ће они који немају искуства
икада пронаћи неки пословни ангажман?
Уколико немате потребан радни
стаж иза себе, не дајте се обесхрабрити.
Примените следећа 4 савета и одушевите послодавца без иједног дана радног искуства.

1. Истакните сва знања и
вештине
Искуство не значи нужно и плаћен
рад. Без обзира што из области рада
за коју желите да аплицирате немате
потребно искуство, ваши адути обухватају све вештине које сте стекли током школовања, волонтирања, рада на
хонорарним пословима, као и сва друга
интересовања. Током свих ових активности ви сте стицали одређена знања и
сада је право време да истакнете и за
шта су вам она корисна.
На пример, ако сте за време школовања радили у оближњем кафићу или
ресторану, покажите да сте тамо научили како најбоље да комуницирате са
клијентима, учествујете у организацији
са другим запосленима, сарађујете са
добављачима. Сва искуства су вредна,
без обзира да ли сте их стекли волонтирајући, радећи са пријатељима или из
хобија. Уосталом, на тестирању током
процеса селекције моћи ћете и да докажете шта све умете да радите.

2. Покажите да сте вредни и
спремни да учите
Сваког дана компаније широм света губе новац због запослених који нису
посвећени и не успевају или одбијају да
науче нешто ново. Управо зато регрутери све чешће бирају мање искусне
особе које су вољне да предано раде,
уче и уложе додатни напор, него оне са
богатим искуством, али без савремених
вештина и жеље за усавршавањем.
Истакните најпре у свом резимеу,
а затим и на интервјуу, да заиста желите да радите, да ћете упркос недостатку искуства пружити више, трудити
се и настојати да савладате све што је
потребно за обављање предвиђених
задатака. Уверите послодавца и да сте
лојални, предани послу и да сте, без об-
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зира што немате потребно искуство, ви
најбоља особа коју могу да запосле.

3. Заблистајте у пропратном
писму
Пропратно писмо је разговор пре
разговора. У њему говорите својим
гласом и стилом уместо таксативним
подацима у CV-у. Наведите шта вас је
мотивисало да се пријавите за посао,
наведите и образложите своје релевантне вештине, повежите их са захтевима радног места за које конкуришете, а у закључку поентирајте зашто сте
баш ви права особа за тражени посао.
Пропратно, односно мотивационо
писмо даје вам прилику да прикажете себе у најбољем светлу. Зато се потрудите да у њему нагласите све своје
квалитете и повежете их у једну целину
која ће испричати причу о вама. Искористите прилику и да објасните евентуални прекид у образовању или запослењу, али и покажете мотивисаност
за даљи рад на себи, као и на успесима
компаније.

4. Своје речи поткрепите
документима

месту за које сте аплицирали. Већ током школовања у признатим образовним институцијама стиче се и драгоцено практично искуство, што ће бити
додатни плус у вашој биографији и квалификацијама.

За добијање посла
најважнији је став
Иако се од оних који траже посао
захтева да се пријављују на позиције
за које поседују одређене квалификације, пракса показује да регрутери
запошљавају кандидате не (само)
због њихових способности, већ и
због става. Регрутери обично траже кандидате које карактеришу три
ствари: ентузијазам, посвећеност и
страст према послу. Ако поседујете ове врлине, на путу до жељеног
посла не треба ништа да вас спречи
и зато будите самоуверени, оптимистични и покажите да заслужујете
радно место које желите.

Лепа реч и гвоздена врата отвара, али када је реч о добијању посла
потребно вам је и нешто више од тога.
Када немате искуство које ће доказати
да сте квалификовани за одређено радно место, фокусирајте се на друге чињенице које ће то учинити.
Покажите дипломе и сертификате
који ће показати да поседујете знања
из области којом желите да се бавите.
Чак и ако до сад нисте имали прилику да радите негде, вештине које сте
стекли на признатим институцијама
увериће послодавца да владате квалитетним и практичним знањем које ћете
лако моћи да примените на радном
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Јавни позиви
На основу члана 43 став 1 тачка 7 Закона о запошљавању и осигурању за
случај незапослености („Сл. гласник РС“, бр. 36/09, 88/10 и 38/15), члана 11
став 1 тачка 3 Закона о професионалној рехабилитацији и запошљавању
особа са инвалидитетом („Сл. гласник РС“, бр. 36/09 и 32/13), Правилника о
критеријумима, начину и другим питањима од значаја за спровођење мера
активне политике запошљавања („Сл. гласник РС“, бр. 102/15) и чланa 4
Споразума о регулисању међусобних права и обавеза у реализацији мера
или програма АПЗ-а између Општине Нова Варош и НСЗ - Филијале Пријепоље за 2016. годину, број 3507-101-4/2016 од 17.05.2016. године, a у складу са Националним акционим планом запошљавања за 2016. годину
НАЦИОНАЛНА СЛУЖБА ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ У САРАДЊИ СА
ОПШТИНОМ НОВА ВАРОШ
Расписује

ЈАВНИ КОНКУРС
ЗА ОРГАНИЗОВАЊЕ СПРОВОЂЕЊА ЈАВНИХ РАДОВА НА
КОЈИМА СЕ АНГАЖУЈУ НЕЗАПОСЛЕНА ЛИЦА И
НЕЗАПОСЛЕНЕ ОСОБЕ СА ИНВАЛИДИТЕТОМ
У 2016. ГОДИНИ
I ОСНОВНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ
Јавни радови су мера активне политике запошљавања коју организује
Национална служба за запошљавање (у даљем тексту: Национална служба), у складу са Националним акционим планом запошљавања за 2016.
годину, у циљу радног ангажовања првенствено теже запошљивих незапослених лица и незапослених у стању социјалне потребе, очувања и
унапређења радних способности незапослених, као и ради остваривања
одређеног друштвеног интереса. Приоритет приликом укључивања у јавне
радове имају вишкови запослених са евиденције Националне службе.
Јавни рад спроводи послодавац - извођач јавног рада, кога одређује
Национална служба у сарадњи са Општином Нова Варош, а на основу
јавног конкурса. Максимална дужина трајања јавног рада је четири месеца, у складу са расположивим финансијским средствима. Уговором о привременим и повременим пословима утврдиће се број радних дана за свако
лице укључено у јавни рад.
II ОБЛАСТИ СПРОВОЂЕЊА ЈАВНИХ РАДОВА
Јавни радови се могу спроводити у областима:
• социјалних и хуманитарних делатности
• одржавања и обнављања јавне инфраструктуре
• одржавања и заштите животне средине и природе.
III НАМЕНА И ВИСИНА СРЕДСТАВА
Средства намењена за спровођење јавних радова користе се за:
• исплату накнаде за обављени посао по основу уговора о привременим
и повременим пословима лицима укљученим у јавне радове, у висини до
18.000,00 динара по лицу, на месечном нивоу за пун фонд радних часова, односно сразмерно времену радног ангажовања на месечном нивоу;
утврђени износ накнаде за обављени посао се увећава за припадајући
порез и доприносе за обавезно социјално осигурање, обрачунате у складу
са законом;
• накнаду дела или укупних трошкова доласка и одласка са рада лица
укључених у јавне радове, у висини до 1.500,00 динара по лицу за сваки
месец ангажовања;
• накнаду трошкова спровођења јавних радова, у свим областима спровођења, у висини:
- 1.000,00 динара по лицу за јавне радове који трају месец дана
- 1.500,00 динара по лицу за јавне радове који трају два месеца
- 2.000,00 динара по лицу за јавне радове који трају три и четири месеца;
• накнаду трошкова организовања обуке: у току трајања јавног рада, у
зависности од врсте и сложености послова које обухвата јавни рад, за спровођење одређених јавних радова може се организовати обука, по интерном програму послодавца или програму образовне установе; по завршетку
обуке лицу се издаје сертификат о стеченим компетенцијама; послодавац
- извођач јавног рада може остварити накнаду за организовање обуке у
једнократном износу од 1.000,00 динара по лицу.
Национална служба за запошљавање задржава право да процењује оправданост потребе за обуком.
IV УСЛОВИ И ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПРИЈАВЕ
Услови за подношење пријаве
Право учешћа на Јавном конкурсу за организовање спровођења јавних
радова на којима се ангажују незапослена лица и незапослене особе
са инвалидитетом имају са седиштем или организационом јединицом
(издвојеним местом) на територији општине Нова Варош:

Бесплатна публикација о запошљавању

• органи јединице локалне самоуправе
• јавне установе и јавна предузећа
• привредна друштва
• предузетници
• задруге
• удружења која имају статус правног лица, односно уписана у регистар
који води Агенција за привредне регистре.
Право на доделу средстава за спровођење јавног рада послодавац - извођач може да оствари под условом да је:
• испунио раније обавезе и измирио сва дуговања према Националној
служби, осим за обавезе чија је реализација у току, уколико исте редовно
измирује;
• поднео пријаву за спровођење јавног рада на прописаном обрасцу и
детаљно разрадио активности у термин плану;
• поднео одговарајућу документацију у складу са условима јавног конкурса.
Документација за подношење пријаве
Пријава за спровођење јавног рада подноси се у два примерка, Филијали Пријепоље Национaлне службе, према месту спровођења јавног рада,
односно према седишту послодавца, непосредно или путем поште, на прописаном обрасцу који се може добити у Филијали Пријепоље Национaлне
службе или преузети на сајту www.nsz.gov.rs.
Уз пријаву (прописани образац са термин планом) се доставља
следећа документација:
• фотокопија решења надлежног органа о упису у регистар, уколико послодавац - извођач јавног рада није регистрован у АПР;
• фотографије места извођења јавног рада - за јавне радове који се спроводе у области одржавања и заштите животне средине и природе и одржавања и обнављања јавне инфраструктуре (максимално три фотографије
за сваку локацију);
• списак лица корисника услуга - за послодавацa - извођачa јавног рада из
области социјалних и хуманитарних делатности и
• извод из појединачне пореске пријаве о обрачунатим порезима и доприносима (ППП ПД), штампан из електронске базе података Пореске управе
(ЕБП-ПУРС), оверен од стране послодаваца, за пријаву поднету у месецу
који претходи месецу у коме је поднет захтев.
Уколико послодавац - извођач јавног рада организује обуку, неопходно је
приложити интерни програм обуке послодавца - извођача јавног рада или
програм образовне установе на прописаном обрасцу Националне службе,
као и биографију инструктора/предавача.
Национална служба задржава право да тражи и друге доказе и документацију од значаја за спровођење поступка одлучивања о одобравању средстава за спровођење јавних радова.
V ДОНОШЕЊЕ ОДЛУКЕ
Одлука о одобравању средстава за спровођење јавног рада и Одлука о
одобравању средстава за спровођења јавног рада за особе са инвалидитетом доносе се на основу бодовне листе, а након провере испуњености
услова из јавног конкурса и бодовања поднете пријаве, односно приложене документације послодавца - извођача јавног рада од стране Националне
службе у сарадњи са Општином Нова Варош, у року до 30 дана од дана
истека јавног конкурса.
Национална служба задржава право да приликом одлучивања по поднетој
пријави изврши корекцију дужине трајања и/или броја лица, као и процену
оправданости поднете пријаве послодавца - извођача јавног рада, коме је
у периоду 2010-2015. године финансирано спровођење јавног рада у истој
области на предложеним локацијама, у складу са износом средстава који је
опредељен Споразумом.
Списак послодаваца - извођача којима је одобрено спровођење јавних
радова се објављује на огласној табли Филијале Пријепоље Националне
службе.
Одлуку о одобравању средстава за спровођења јавног рада и Одлуку о
одобравању средстава за спровођења јавног рада за особе са инвалидитетом, на којима се радно ангажује до 49 незапослених доноси директор
филијале Националне службе у сарадњи са председником општине Нова
Варош, по овлашћењу директора Националне службе или други запослени
којег овласти директор Националне службе.
Одлуку о одобравању средстава за спровођење јавног рада и Одлуку о
одобравању средстава за спровођење јавног рада за особе са инвалидитетом, на којима се радно ангажује 50 и више незапослених доноси директор
Националне службе, уз претходну сагласност Управног одбора.
*Критеријум „Коришћена средства и лица остала радно ангажована/закључен уговор о раду“ подразумева да је извођач јавног рада лица која су била
укључена у програм јавних радова, без обзира на број (укључујући и особе
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са инвалидитетом), радно ангажовао или запослио на неодређено време
одмах након истека уговорне обавезе, по јавним конкурсима Националне
службе за период 2012-2015. године.
**Елемент „Нису раније коришћена средства“ односи се на период 20122015. Наведене податке из пријаве за спровођење јавног рада Национална
служба ће проверавати увидом у своју евиденцију.
***Критеријум „Процена важности поднете пријаве за спровођење јавног
рада за локално тржиште рада за подручје филијале“ подразумева да су
директор Филијале Пријепоље и председник општине Нова Варош донели одлуку о додатним критеријумима, која је истакнута на огласној табли
Филијале Пријепоље уз јавни конкурс. На основу одлуке је могуће доделити 10 бодова, узимајући у обзир следеће критеријуме: развијеност општине, друштвену корист која се остварује кроз реализацију јавног рада, привредни значај за развој региона и др.
VI ЗАКЉУЧИВАЊЕ УГОВОРА
Послодавац - извођач јавног рада је дужан да након донете Одлуке о одобравању средстава за спровођење јавних радова и Одлуке о одобравању
средстава за спровођење јавних радова за особе са инвалидитетом, закључи уговор о привременим и повременим пословима са изабраним лицима
са евиденције незапослених.
Датум ангажовања лица са којим је закључен уговор о привременим и
повременим пословима не може бити пре датума закључења уговора о
спровођењу јавног рада, нити након 60 дана од дана доношења Одлуке
о одобравању средстава за спровођење јавних радова и Одлуке о одобравању средстава за спровођење јавних радова за особе са инвалидитетом.
Директор Филијале Пријепоље Националне службе, председник општине
Нова Варош и послодавац - извођач јавног рада закључују уговор о спровођењу јавног рада, којим се ближе уређују међусобна права и обавезе.
Уговор о спровођењу јавног рада закључују директор филијале Пријепоље
по овлашћењу директора Националне службе или други запослени којег
он овласти и послодавац, у року до 30 дана од дана доношења Одлуке о
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одобравању средстава за спровођење јавног рада и Одлуке о одобравању
средстава за спровођења јавног рада за особе са инвалидитетом.
Сви уговори морају бити закључени у току календарске године у којој је
донета одлука.
Документација за закључивање уговора о спровођењу јавног рада:
• уговори о привременим и повременим пословима са незапосленим лицима, као доказ о ангажовању лица на јавном раду;
• нови термин план, уколико је у поступку разматрања пријаве за спровођење јавног рада извршена корекција броја лица и/или дужине трајања
јавног рада;
• спецификација средстава/материјала за рад у складу са одобреним средствима за трошкове спровођења јавног рада;
• потврда банке о отвореном наменском рачуну и картон депонованих потписа наменског рачуна, важећих у моменту пријема средстава обезбеђења
и давања меничног овлашћења;
• средство обезбеђења уговорних обавеза;
• потврда о пријему захтева за регистрацију менице (правно лице);
• фотокопија/очитана лична карта одговорног лица корисника средстава/
жиранта и
• други докази у зависности од статуса жиранта*.
У циљу закључивања уговора, послодавац - извођач јавног рада
је у обавези да достави и одговарајућа средства обезбеђења уговорних обавеза:
1. За предузетника:
• за одобрена средства у износу до 1.000.000,00 динара - две истоветне
бланко трасиране менице корисника средстава са два жиранта и меничним
овлашћењима;
• за одобрена средства у износу од 1.000.001,00 динара и више - гаранција
банке у вредности одобрених средстава са роком важења од 6 месеци дуже
од трајања јавног рада и једна блако трасирана меница са једним жирантом и меничним овлашћењем.
2. За правно лице:
• за одобрена средства у износу до 1.000.000,00 динара - две истоветне
бланко соло менице са меничним овлашћењима;
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• за одобрена средства у износу од 1.000.001,00 динара и више - гаранција банке у вредности одобрених средстава са роком важења од 6 месеци дуже од трајања јавног рада и једна блако соло меница са меничним
овлашћењем.
3. За кориснике јавних средстава:**
• изјава одговорног лица корисника средстава да су обезбеђени сви предуслови за реализацију јавног рада и да није у могућности да приложи
одговарајуће средство обезбеђења.
*Жирант може бити свако пословно способно физичко лице које има
редовна месечна примања на име зараде или пензије, као и физичко лице
које самостално обавља делатност (предузетник), односно лице које самостално обавља делатност у складу са посебним законом (нпр. адвокат,
нотар, приватни извршитељ и сл.).
**Корисници јавних средстава су директни и индиректни корисници буџетских средстава, корисници средстава организација за обавезно социјално осигурање и јавна предузећа основана од стране Републике Србије,
односно локалне власти, правна лица основана од стране тих јавних предузећа, правна лица над којима Република Србија, односно локална власт
има директну или индиректну контролу над више од 50% капитала или
више од 50% гласова у управном одбору, друга правна лица у којима јавна средства чине више од 50% укупних прихода остварених у претходној
пословној години, као и јавне агенције и организације на које се примењују
прописи о јавним агенцијама.
Почетком спровођења јавног рада сматра се датум пријаве на осигурање
првог лица ангажованог на јавном раду.
VII ОБАВЕЗЕ ИЗВОЂАЧА ЈАВНОГ РАДА
Послодавац - извођач јавног рада дужан је да:
• закључи уговор о привременим и повременим пословима са незапосленим, најмање у дужини трајања јавног рада и изврши пријаву на обавезно
социјално осигурање;
• у случају престанка радног ангажовања лица, послодавац је у обавези да
у року од 15 дана од дана престанка радног ангажовања изврши замену
другим незапосленим лицем из исте категорије, као и истог нивоа образовања, за преостало време трајања уговора;
• редовно, у законски утврђеним роковима, врши исплату уговорене накнаде за обављен посао, на текући рачун лица ангажованих на јавном раду
и доставља доказе;
• редовно врши уплату припадајућих пореза и доприноса за обавезно
социјално осигурање за лица из уговора и доставља доказе;
• редовно врши исплату накнаде трошкова доласка и одласка са рада ангажованим лицима и доставља доказе;
• редовно доставља доказе о утрошку пренетих средстава за трошкове
накнаде спровођења јавног рада, у складу са уговором;
• редовно доставља доказе о утрошку пренетих средстава за трошкове
обуке, уколико се иста организује по програму образовне установе, у складу са уговором;
• обезбеди вођу програма јавног рада и/или ментора за обуку незапослених ангажованих на јавном раду;
• организује заштиту и безбедност радно ангажованих, у складу са законом
и захтевом стандарда за конкретне послове јавног рада;
• достави фотокопију потврде/сертификата о стеченим компетенцијама
радно ангажованих лица на спровођењу јавног рада након завршене обуке
на прописаном обрасцу;
• месечно доставља извештај о спровођењу јавног рада на прописаном
обрасцу;
• Националној служби омогући контролу реализације уговорних обавеза и
увид у сву потребну документацију и ток спровођења јавног рада;
• обавести Националну службу о свим променама које су од значаја за реализацију уговора у року од осам дана од дана настанка промене.
У случају неиспуњења или делимичног испуњења обавеза из уговора,
послодавац - извођач јавног рада је у обавези да врати цео или сразмерни
износ исплаћених средстава увећан за законску затезну камату.
VIII ОСТАЛЕ ИНФОРМАЦИЈЕ
Све додатне информације могу се добити у Филијали Пријепоље Националне службе за запошљавање, на број телефона 033/719-040.
Јавни конкурс је отворен од дана објављивања 20.06.2016. године, а последњи рок за пријем пријава за учешће на јавном конкурсу је 04.07.2016. године.
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Бесплатна публикација о запошљавању

На основу члана 43 став 1 тачка 5 Закона о запошљавању и осигурању за
случај незапослености („Сл. гласник РС“, бр. 36/09, 88/10 и 38/15), члана 11
став 1 тачка 3 Закона о професионалној рехабилитацији и запошљавању
особа са инвалидитетом ( „Сл.гласник РС“ број 36/09, чл. 60, 61, 64, 104 и
129), Правилника о критеријумима, начину и другим питањима од значаја
за спровођење мера активне политике запошљавања („Сл. гласник РС“, бр.
102/15), Локалног акционог плана запошљавања Општине Стара Пазова за
2016 годину и Споразума о уређивању међусобних права и обавеза у реализацији програма или мера активне политике запошљавања број 2000101-11/2016 од 25.05.2016. године, закљученог између Националне службе
за запошљавање Филијала Сремска Митровица и Општине Стара Пазова
НАЦИОНАЛНА СЛУЖБА ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ
И ОПШТИНА СТАРА ПАЗОВА
Расписују

ЈАВНИ ПОЗИВ
ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ ПРОГРАМА СТРУЧНЕ ПРАКСЕ У ЦИЉУ
СТИЦАЊА ПОСЕБНИХ ПРАКТИЧНИХ ЗНАЊА И ВЕШТИНА
У 2016. ГОДИНИ
I ОСНОВНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ
Програм подразумева стицање посебних практичних знања и вештина за
рад у струци, без заснивања радног односа. Стручна пракса траје 6 месеци
и намењена је незапосленима са средњим, вишим и високим образовањем
који нису стицали практична знања и вештине у струци или су иста стицали у периоду краћем од 6 месеци. Незапослени који су у струци стицали
практична знања и вештине краће од 6 месеци, у програм се укључују за
преостали период до 6 месеци, без обзира на ниво образовања.
II НАМЕНА И ВИСИНА СРЕДСТАВА
Tоком трајања програма стручне праксе Национална служба за
запошљавање:
1. исплаћује на име новчане помоћи и трошкова превоза средства у укупном месечном износу од:
- 12.000,00 динара за лица са средњим образовањем,
- 14.000,00 динара за лица са вишим или високим трогодишњим образовањем и
- 16.000,00 динара за лица са најмање четворогодишњим високим образовањем;
2. врши обрачун и уплату доприноса за случај повреде на раду и професионалне болести, у складу са законом.
III ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЕВА
Услови
Право учешћа у реализацији програма стручне праксе може остварити:
- послодавац који припада:
a) приватном сектору (удео приватног капитала у власничкој структури
100%),
б) јавном сектору - искључиво у области здравства, образовања и социјалне заштите (број лица која ће бити укључена у програм не сме прећи 30%
укупног броја укључених лица),
в) удружења која имају статус правног лица без временског ограничења,
односно уписана су у регистар који води Агенција за привредне регистре;
- да послодавац у законским роковима измирује обавезе по основу пореза
и доприноса за обавезно социјално осигурање;
- да је актом о организацији и систематизацији послова код послодавца као
услов за рад на одређеним пословима предвиђена обавеза радног ангажовања лица одређеног профила, односно занимања, у складу са општим
актом послодавца или описом послова, уколико у складу са законом нема
обавезу доношења правилника о организацији и систематизацији послова;
- да је измирио раније уговорне обавезе и друге обавезе према Националној служби, осим за обавезе чија је реализација у току, под условом да исте
редовно измирује;
- да последњих шест месеци није био дуже од 30 (тридесет) дана непрекидно евидентиран у регистру дужника принудне наплате НБС;
- да има најмање једно запослено лице (под запосленим лицем у складу са законом подразумева се свако лице које је пријављено на обавезно
социјално осигурање);
- да укључи незапосленог који се води на евиденцији Националне службе - Филијала Сремска Митровица - Испостава Стара Пазова, задовољава
опште и посебне услове за учешће у програму у складу са важећим актима
Националне службе и:
* има средње, више или високо трогодишње образовање или најмање четворогодишње високо образовање,
* нема радног искуства у струци или нема довољно радног искуства за стицање посебних практичних знања и вештина,
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* није искористио у целости исту или другу меру у циљу оспособљавања за
самосталан рад у струци,
* изузетно, лице које се оспособљавало са средњим степеном образовања
и након тога стекло више или високо трогодишње образовање или четворогодишње високо образовање;
- у програм се не може укључити незапослени који је у периоду од три
месеца пре подношења захтева био у радном односу код послодавца - подносиоца захтева;
- да послодавац има кадровске и друге капацитете за стручно усавршавање лица, односно има запосленог ментора (са пуним месечним фондом
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радних сати) који, уколико позитивним прописима није другачије одређено, испуњава следеће услове:
а) има исту струку, најмање je истог нивоа образовања као и незапослени
и има најмање 12 месеци радног искуства у струци или
б) најмање је истог нивоа образовања као и незапослени, има најмање 24
месеца радног искуства на одговарајућим пословима и има струку која је
дефинисана актом о организацији и систематизацији послова код послодавца;
- да има техничке, просторне и друге капацитете за стручно усавршавање
лица, односно да радни простор, техничка средства и опрема по функцио-
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налности одговарају броју лица која се стручно усавршавају, као и да обезбеди све услове у складу са прописима о безбедности и заштити на раду;
- да му је седиште или организациона јединица на подручју општине Стара
Пазова.
Послодавац који има до 5 запослених има право да у програм стручне праксе укључи једног незапосленог, послодавац који има од 6 до 10 запослених има право да у програм стручне праксе укључи два незапослена, а
послодавац који има 11 и више запослених има право да у програм стручне
праксе укључи незапослене чији број не може бити већи од 20% укупног
броја запослених.
Документација за подношење захтева:
- захтев за учешће у програму, са планом и програмом стручног усавршавања незапослених, на прописаном обрасцу Националне службе;
- фотокопија решења надлежног органа о упису у регистар, уколико подносилац захтева није регистрован у АПР; уколико делатност обавља изван
седишта послодавца (издвојено место), односно у издвојеном организационом делу (огранак) - извод из регистра или одлука надлежног органа о
образовању организационих делова;
- уверење Пореске управе о измиреним обавезама на име пореза и доприноса до месеца који претходи месецу у коме је поднет захтев - за послодавца који паушално измирује пореске обавезе;
- извод из појединачне пореске пријаве о обрачунатим порезима и доприносима, штампан из електронске базе података Пореске управе (ЕБППУРС), оверен од стране послодавца, за пријаве поднете у три месеца која
претходе месецу у коме је поднет захтев;
- извод из банке о плаћеном порезу и доприносима за обавезно социјално
осигурање, за пријаве поднете у три месеца која претходе месецу у коме
је поднет захтев;
- извод из акта о организацији и систематизацији послова код послодавца
где је као услов за рад на одређеним пословима предвиђено радно ангажовање лица одређеног профила, односно занимања;
- доказ о кадровским капацитетима за усавршавање лица, и то:
• доказ о запослењу ментора код подносиоца захтева (потврда о пријави на
обавезно социјално осигурање - образац М-А),
• доказ о квалификацијама ментора (диплома/сертификат/ лиценца/ уверење),
• доказ о радном искуству ментора у струци (уговор о раду, потврда послодавца о радном искуству и сл.).
Национална служба задржава право да тражи и друге доказе релевантне
за одлучивање о захтеву подносиоца.
Начин подношења захтева
Захтев за учешће у програму подноси се Филијали Сремска Митровица Испостава Стара Пазова, непосредно или путем поште, на прописаном
обрасцу који се може добити у Испостави Национaлне службе у Старој
Пазови или преузети са сајта Националне службе - www.nsz.gov.rs и сајта
општине - www.starapazova.rs.
IV ДОНОШЕЊЕ ОДЛУКЕ
Одлука о спровођењу програма стручне праксе доноси се на основу провере и бодовања поднетог захтева за учешће у програму.

V ЗАКЉУЧИВАЊЕ УГОВОРА
Рок за реализацију одлуке о спровођењу програма, односно закључивање
уговора којим се уређују међусобна права и обавезе је до 45 дана од дана
доношења одлуке. У циљу закључивања уговора са послодавцем и ангажованим лицима, послодавац је у обавези да Националној служби достави
потписан уговор о стручном усавршавању са незапосленим. Национална
служба и Општина Стара Пазова ће на основу достављене документације
са послодавцем и ангажованим лицем на стручној пракси закључити уговоре којима се регулишу међусобна права и обавезе. Датум почетка спровођења програма стручне праксе мора бити после датума доношења одлуке о спровођењу програма стручне праксе и у току календарске године у
којој је донета одлука.
Документација за закључивање уговора са лицем на стручној пракси:
- фотокопија/очитана лична карта,
- фотокопија картице текућег рачуна.
VI ОБАВЕЗЕ ИЗ УГОВОРА
Послодавац је у обавези да:
- незапосленом омогући стицање одговарајућих посебних практичних
знања и вештина, у складу са програмом усавршавања;
- доставља Националној служби извештаје о присутности незапосленог на
стручној пракси, у складу са уговором;
- достави Националној служби извештај о обављеној стручној пракси, у
складу са уговором;
- изда уверење о завршеној стручној пракси са наведеним знањима, вештинама и компетенцијама;
- омогући Националној служби и Општини Стара Пазова контролу реализације уговорних обавеза и
- обавести Националну службу о свим променама које су од значаја за реализацију уговора у року од 8 дана од дана настанка промене.
У случају прекида програма стручне праксе незапосленог, послодавац
може да у року од 30 дана од дана прекида изврши замену са другим незапосленим који испуњава потребне услове, за преостало време дефинисано
уговором увећано за период спроведене замене.
VII ОСТАЛЕ ИНФОРМАЦИЈЕ
Све додатне информације могу се добити у Филијали Сремска Митровица,
тел. 022/638-819, 022/638-824, у испостави Националне службе у Старој
Пазови, тел. 022/312-240 и у Општинској управи Општине Стара Пазова,
тел. 022/310-013, на сајту Националне службе - www.nsz.gov.rs и сајту
Општине www.starapazova.rs.
Јавни позив је отворен од дана објављивања до утрошка расположивих средстава издвојених за ову намену, а најкасније до
30.11.2016. године.

Провера поднетих захтева
Национална служба проверава усклађеност поднетог захтева и приложене
документације са условима из Јавног позива. У циљу провере испуњености
услова Национална служба задржава право да изврши службени обилазак
послодавца.
Бодовање поднетих захтева
Приликом бодовања захтева узимају се у обзир следећи критеријуми:
Критеријум „Претходно коришћена средства Националне службе по програму стручне праксе“ односи се на програм стручне праксе спроведен у
организацији Националне службе по јавним позивима од 2012. до 2015.
године. Уколико више послодаваца оствари исти број бодова применом
наведених критеријума, предност ће се дати послодавцу који је остварио већи број бодова код критеријума „Претходно коришћена средства
Националне службе по програму стручне праксе“, затим „Програм стручног
усавршавања“, затим „Кадровски капацитети“, затим „Делатност послодавца (претежна)“ и на крају критеријум „Дужина обављања делатности“.
Динамика одлучивања
Одлука о спровођењу програма стручне праксе доноси се у року до 30 дана
од дана подношења захтева. Одлуку о спровођењу програма стручне праксе доноси директор Филијале Сремска Митровица, уз претходно прибављено мишљење Локалног савета за запољавање Општине Стара Пазова.
Национална служба у сарадњи са Општином Стара Пазова задржава право да приликом одлучивања по поднетом захтеву изврши корекцију броја
лица, у складу са расположивом квотом која је опредељена за филијалу.

Бесплатна публикација о запошљавању
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Јавни позиви
На основу члана 43 став 1 тачка 7 Закона о запошљавању и осигурању за
случај незапослености („Сл. гласник РС“, бр. 36/09, 88/10 и 38/15), члана 11
став 1 тачка 3 Закона о професионалној рехабилитацији и запошљавању
особа са инвалидитетом („Сл. гласник РС“, бр. 36/09 и 32/13) и Правилника
о критеријумима, начину и другим питањима од значаја за спровођење
мера активне политике запошљавања („Сл. гласник РС“, бр. 102/15), Споразума о уређивању међусобних права и обавеза у реализацији програма или мера активне политике запошљавања број 2000-101-11/2016 од
25.05.2016. године, закљученог између Националне службе за запошљавање - Филијала Сремска Митровица и Општине Стара Пазова и Локалног акционог плана запошљавања Општине Стара Пазова за 2016. годину,
усвојеног Одлуком број: 101-1/2016-IV од 17.02.2016. године
НАЦИОНАЛНА СЛУЖБА ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ - ФИЛИЈАЛА СРЕМСКА МИТРОВИЦА И ОПШТИНА СТАРА ПАЗОВА
Расписују

ЈАВНИ КОНКУРС
ЗА ОРГАНИЗОВАЊЕ СПРОВОЂЕЊА ЈАВНИХ РАДОВА НА
КОЈИМА СЕ АНГАЖУЈУ НЕЗАПОСЛЕНА ЛИЦА И
НЕЗАПОСЛЕНЕ ОСОБЕ СА ИНВАЛИДИТЕТОМ
У 2016. ГОДИНИ
I ОСНОВНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ
Јавни радови су мера активне политике запошљавања коју организује
Национална служба за запошљавање (у даљем тексту: Филијала Сремска
Митровица) у сарадњи са Општином Стара Пазова, у складу са Националним акционим планом запошљавања за 2016. годину и Локалним акционим планом запошљавања Општине Стара Пазова за 2016. годину, у циљу
радног ангажовања првенствено теже запошљивих незапослених лица и
незапослених у стању социјалне потребе, очувања и унапређења радних
способности незапослених, као и ради остваривања одређеног друштвеног
интереса. Приоритет приликом укључивања у јавне радове имају вишкови
запослених са евиденције Националне службе.
Јавни рад спроводи послодавац - извођач јавног рада, кога одређује Национална служба, уз претходно прибављено мишљење Општине Стара Пазова, на основу јавног конкурса. Максимална дужина трајања јавног рада је
четири месеца, у складу са расположивим финансијским средствима.
Уговором о привременим и повременим пословима утврдиће се број радних дана за свако лице укључено у јавни рад.
II ОБЛАСТИ СПРОВОЂЕЊА ЈАВНИХ РАДОВА
Јавни радови се могу спроводити у областима:
• социјалних и хуманитарних делатности
• одржавања и обнављања јавне инфраструктуре
• одржавања и заштите животне средине и природе.
III НАМЕНА И ВИСИНА СРЕДСТАВА
Средства намењена за спровођење јавних радова користе се за:
• исплату накнаде за обављени посао по основу уговора о привременим
и повременим пословима лицима укљученим у јавне радове, у висини до
18.000,00 динара по лицу, на месечном нивоу за пун фонд радних часова, односно сразмерно времену радног ангажовања на месечном нивоу;
утврђени износ накнаде за обављени посао се увећава за припадајући
порез и доприносе за обавезно социјално осигурање, обрачунате у складу
са законом;
• накнаду дела или укупних трошкова доласка и одласка са рада лица
укључених у јавне радове, у висини до 1.500,00 динара по лицу за сваки
месец ангажовања;
• накнаду трошкова спровођења јавних радова, у свим областима спровођења, у висини:
- 1.000,00 динара по лицу за јавне радове који трају месец дана
- 1.500,00 динара по лицу за јавне радове који трају два месеца
- 2.000,00 динара по лицу за јавне радове који трају три и четири месеца;
• накнаду трошкова организовања обуке: у току трајања јавног рада, у
зависности од врсте и сложености послова које обухвата јавни рад, за спровођење одређених јавних радова може се организовати обука, по интерном програму послодавца или програму образовне установе; по завршетку
обуке лицу се издаје сертификат о стеченим компетенцијама; послодавац
- извођач јавног рада може остварити накнаду за организовање обуке у
једнократном износу од 1.000,00 динара по лицу.
Национална служба за запошљавање у сарадњи са Општином Стара Пазова задржава право да процењују оправданост потребе за обуком.
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IV УСЛОВИ И ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПРИЈАВЕ
Услови за подношење пријаве
Право учешћа на Јавном конкурсу за организовање спровођења јавних
радова на којима се ангажују незапослена лица и незапослене особе са
инвалидитетом имају:
• органи аутономне покрајине и органи јединице локалне самоуправе
• јавне установе и јавна предузећа
• привредна друштва
• предузетници
• задруге
• удружења која имају статус правног лица, односно уписана у регистар
који води Агенција за привредне регистре.
Право на доделу средстава за спровођење јавног рада послодавац - извођач може да оствари под условом да је:
• испунио раније обавезе и измирио сва дуговања према Националној
служби, осим за обавезе чија је реализација у току, уколико исте редовно
измирује;
• поднео пријаву за спровођење јавног рада на прописаном обрасцу и
детаљно разрадио активности у термин плану;
• поднео одговарајућу документацију у складу са условима јавног конкурса;
• да је регистрован на подручју општине Стара Пазова;
• да радно ангажује незапослена лица са подручја општине Стара Пазова.
Документација за подношење пријаве
Пријава за спровођење јавног рада подноси се у два примерка, Филијали Сремска Митровица - Испостава Стара Пазова, непосредно или путем
поште, на прописаном обрасцу који се може добити у Филијали Сремска
Митровица - Испостава Стара Пазова или преузети на сајту www.nsz.gov.rs
и сајту Општине www.starapazova.rs.
Уз пријаву (прописани образац са термин планом) се доставља
следећа документација:
• фотокопија решења надлежног органа о упису у регистар, уколико послодавац - извођач јавног рада није регистрован у АПР;
• фотографије места извођења јавног рада - за јавне радове који се спроводе у области одржавања и заштите животне средине и природе и одржавања и обнављања јавне инфраструктуре (максимално три фотографије
за сваку локацију);
• списак лица корисника услуга - за послодавацa - извођачa јавног рада из
области социјалних и хуманитарних делатности и
• извод из појединачне пореске пријаве о обрачунатим порезима и доприносима (ППП ПД), штампан из електронске базе података Пореске управе
(ЕБП-ПУРС), оверен од стране послодаваца, за пријаву поднету у месецу
који претходи месецу у коме је поднет захтев.
Уколико послодавац - извођач јавног рада организује обуку, неопходно је
приложити интерни програм обуке послодавца - извођача јавног рада или
програм образовне установе на прописаном обрасцу Националне службе,
као и биографију инструктора/предавача.
Национална служба у сарадњи са Општином Стара Пазова задржава право
да тражи и друге доказе и документацију од значаја за спровођење поступка одлучивања о одобравању средстава за спровођење јавних радова.
V ДОНОШЕЊЕ ОДЛУКЕ
Одлука о одобравању средстава за спровођење јавног рада и Одлука о
одобравању средстава за спровођења јавног рада за особе са инвалидитетом доносе се на основу бодовне листе, а након провере испуњености
услова из јавног конкурса и бодовања поднете пријаве, односно приложене документације послодавца - извођача јавног рада од стране Националне
службе, у року до 30 дана од дана истека јавног конкурса.
Национална служба у сарадњи са Општином Стара Пазова задржава право
да приликом одлучивања по поднетој пријави изврши корекцију дужине
трајања и/или броја лица, као и процену оправданости поднете пријаве
послодавца - извођача јавног рада, коме је у периоду 2010-2015. године
финансирано спровођење јавног рада у истој области на предложеним
локацијама, у складу са износом средстава који је опредељен.
Списак послодаваца - извођача којима је одобрено спровођење јавних
радова се објављује на огласној табли Филијале Сремска Митровица Испостава Стара Пазова.
Одлуку о одобравању средстава за спровођења јавног рада и Одлуку о
одобравању средстава за спровођења јавног рада за особе са инвалидитетом, на којима се радно ангажује до 49 незапослених доноси директор
Филијале Сремска Митровица, по овлашћењу директора Националне службе, уз претходно прибављено мишљење Локалног савета за запошљавање
Општине Стара Пазова.
Одлуку о одобравању средстава за спровођење јавног рада и Одлуку о
одобравању средстава за спровођење јавног рада за особе са инвалидите-
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том, на којима се радно ангажује 50 и више незапослених доноси директор
Националне службе, уз сагласност Општине Стара Пазова, уз претходну
сагласност Управног одбора.
*Критеријум „Коришћена средства и лица остала радно ангажована/закључен уговор о раду“ подразумева да је извођач јавног рада лица која су била
укључена у програм јавних радова, без обзира на број (укључујући и особе
са инвалидитетом), радно ангажовао или запослио на неодређено време
одмах након истека уговорне обавезе, по јавним конкурсима Националне
службе за период 2012-2015. године.
**Елемент „Нису раније коришћена средства“ односи се на период 20122015. Наведене податке из пријаве за спровођење јавног рада Национална
служба ће проверавати увидом у своју евиденцију.
***Критеријум „Процена важности поднете пријаве за спровођење јавног
рада за локално тржиште рада за подручје филијале“ подразумева да је
директор надлежне филијале донео одлуку о додатним критеријумима,
која је истакнута на огласној табли надлежне филијале уз јавни конкурс.
На основу одлуке је могуће доделити 10 бодова, узимајући у обзир следеће
критеријуме: развијеност општине, друштвену корист која се остварује
кроз реализацију јавног рада, привредни значај за развој општине и др.
VI ЗАКЉУЧИВАЊЕ УГОВОРА
Послодавац - извођач јавног рада је дужан да након донете Одлуке о одобравању средстава за спровођење јавних радова и Одлуке о одобравању
средстава за спровођење јавних радова за особе са инвалидитетом, закључи уговор о привременим и повременим пословима са изабраним лицима
са евиденције незапослених.
Датум ангажовања лица са којим је закључен уговор о привременим и
повременим пословима не може бити пре датума закључења уговора о
спровођењу јавног рада, нити након 60 дана од дана доношења Одлуке
о одобравању средстава за спровођење јавних радова и Одлуке о одобравању средстава за спровођење јавних радова за особе са инвалидитетом.
Директор Филијале Сремска Митровица, председник општине Стара Пазова и послодавац - извођач јавног рада закључују уговор о спровођењу
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јавног рада, којим се ближе уређују међусобна права и обавезе. Уговор
о спровођењу јавног рада закључују директор Филијале Сремска Митровица по овлашћењу директора Националне службе, председник општине
Стара Пазова и послодавац, у року до 30 дана од дана доношења Одлуке о
одобравању средстава за спровођење јавног рада и Одлуке о одобравању
средстава за спровођења јавног рада за особе са инвалидитетом. Сви уговори морају бити закључени у току календарске године у којој је донета
одлука.
Документација за закључивање уговора о спровођењу јавног рада:
• уговори о привременим и повременим пословима са незапосленим лицима, као доказ о ангажовању лица на јавном раду;
• нови термин план, уколико је у поступку разматрања пријаве за спровођење јавног рада извршена корекција броја лица и/или дужине трајања
јавног рада;
• спецификација средстава/материјала за рад у складу са одобреним средствима за трошкове спровођења јавног рада;
• потврда банке о отвореном наменском рачуну и картон депонованих потписа наменског рачуна, важећих у моменту пријема средстава обезбеђења
и давања меничног овлашћења;
• средство обезбеђења уговорних обавеза;
• потврда о пријему захтева за регистрацију менице (правно лице);
• фотокопија/очитана лична карта одговорног лица корисника средстава/
жиранта и
• други докази у зависности од статуса жиранта*.
У циљу закључивања уговора, послодавац - извођач јавног рада
је у обавези да достави и одговарајућа средства обезбеђења уговорних обавеза:
1. За предузетника:
• за одобрена средства у износу до 1.000.000,00 динара - две истоветне
бланко трасиране менице корисника средстава са два жиранта и меничним
овлашћењима;
• за одобрена средства у износу од 1.000.001,00 динара и више - гаранција
банке у вредности одобрених средстава са роком важења од 6 месеци дуже
од трајања јавног рада и једна бланко трасирана меница са једним жирантом и меничним овлашћењем.
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2. За правно лице:
• за одобрена средства у износу до 1.000.000,00 динара - две истоветне
бланко соло менице са меничним овлашћењима;
• за одобрена средства у износу од 1.000.001,00 динара и више - гаранција банке у вредности одобрених средстава са роком важења од 6 месеци дуже од трајања јавног рада и једна бланко соло меница са меничним
овлашћењем.
3. За кориснике јавних средстава:**
• изјава одговорног лица корисника средстава да су обезбеђени сви предуслови за реализацију јавног рада и да није у могућности да приложи
одговарајуће средство обезбеђења.
*Жирант може бити свако пословно способно физичко лице које има
редовна месечна примања на име зараде или пензије, као и физичко лице
које самостално обавља делатност (предузетник), односно лице које самостално обавља делатност у складу са посебним законом (нпр. адвокат,
нотар, приватни извршитељ и сл.).
**Корисници јавних средстава су директни и индиректни корисници буџетских средстава, корисници средстава организација за обавезно социјално осигурање и јавна предузећа основана од стране Републике Србије,
односно локалне власти, правна лица основана од стране тих јавних предузећа, правна лица над којима Република Србија, односно локална власт
има директну или индиректну контролу над више од 50% капитала или
више од 50% гласова у управном одбору, друга правна лица у којима јавна средства чине више од 50% укупних прихода остварених у претходној
пословној години, као и јавне агенције и организације на које се примењују
прописи о јавним агенцијама.
Почетком спровођења јавног рада сматра се датум пријаве на осигурање
првог лица ангажованог на јавном раду.
VII ОБАВЕЗЕ ИЗВОЂАЧА ЈАВНОГ РАДА
Послодавац - извођач јавног рада дужан је да:
• закључи уговор о привременим и повременим пословима са незапосленим, најмање у дужини трајања јавног рада и изврши пријаву на обавезно
социјално осигурање;
• у случају престанка радног ангажовања лица, послодавац је у обавези да
у року од 15 дана од дана престанка радног ангажовања изврши замену
другим незапосленим лицем из исте категорије, као и истог нивоа образовања, за преостало време трајања уговора;
• редовно, у законски утврђеним роковима, врши исплату уговорене накнаде за обављен посао, на текући рачун лица ангажованих на јавном раду
и доставља доказе;
• редовно врши уплату припадајућих пореза и доприноса за обавезно
социјално осигурање за лица из уговора и доставља доказе;
• редовно врши исплату накнаде трошкова доласка и одласка са рада ангажованим лицима и доставља доказе;
• редовно доставља доказе о утрошку пренетих средстава за трошкове
накнаде спровођења јавног рада, у складу са уговором;
• редовно доставља доказе о утрошку пренетих средстава за трошкове
обуке, уколико се иста организује по програму образовне установе, у складу са уговором;
• обезбеди вођу програма јавног рада и/или ментора за обуку незапослених ангажованих на јавном раду;
• организује заштиту и безбедност радно ангажованих, у складу са законом
и захтевом стандарда за конкретне послове јавног рада;
• достави фотокопију потврде/сертификата о стеченим компетенцијама
радно ангажованих лица на спровођењу јавног рада након завршене обуке
на прописаном обрасцу;
• месечно доставља извештај о спровођењу јавног рада на прописаном
обрасцу;
• Националној служби и Општини Стара Пазова омогући контролу реализације уговорних обавеза и увид у сву потребну документацију и ток спровођења јавног рада;
• обавести Националну службу о свим променама које су од значаја за реализацију уговора у року од осам дана од дана настанка промене.
У случају неиспуњења или делимичног испуњења обавеза из уговора,
послодавац - извођач јавног рада је у обавези да врати цео или сразмерни
износ исплаћених средстава увећан за законску затезну камату.
VIII ОСТАЛЕ ИНФОРМАЦИЈЕ
Све додатне информације могу се добити у Филијали Сремска Митровица,
тел. 022/638-830, у испостави Националне службе за запошљавање у Старој Пазови, тел. 022/312-240, у Општинској управи Општине Стара Пазова,
тел. 022/310-013 и на сајту Националне службе - www.nsz.gov.rs и сајту
Општине - www.starapazova.rs.
Јавни конкурс је отворен од дана објављивања, а последњи рок
за пријем пријава за учешће на јавном конкурсу је 31.07.2016.
године.
Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узимати у разматрање.

16

| Број 680-681 | 29.06.2016.

Посао се не чека, посао се тражи
Национална служба за запошљавање • www.nsz.gov.rs

У ОВОМ БРОЈУ

506
СЛОБОДНИХ РАДНИХ
МЕСТА

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

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

Бесплатна публикација о запошљавању
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положен државни стручни испит и познавање рада на
рачунару.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА
Управа за трезор

Стручне оспособљености, знање и вештине које
се проверавају у изборном поступку: познавање
законских прописа који регулишу област канцеларијског пословања - усмено; познавање рада на рачунару практичним радом на рачунару; вештина комуникације
- усмено.

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

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

1) Млађи саветник - аналитичар
финансијских тржишта

Одсек за финансијско планирање, управљање
ликвидношћу и пословне процесе, Сектор за
извршење буџета
1 извршилац

Услови: стечено високо образовање из научне, односно стручне области у оквиру образовно-научног поља
друштвено-хуманистичких,
природно-математичких
или техничко-технолошких наука на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова,
мастер академским студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од
најмање четири године или специјалистичким студијама на факултету; завршен приправнички стаж или најмање пет година радног стажа у државним органима,
познавање енглеског језика, положен државни стручни
испит и познавање рада на рачунару.
Стручне оспособљености, знање и вештине које
се проверавају у изборном поступку: познавање
законских прописа који регулишу област буџетског система, девизног пословања и извршења буџета - усмено;
познавање енглеског језика - писмено (тестом); познавање рада на рачунару - практичним радом на рачунару; вештина комуникације - усмено.

2) Референт - архивар

Одељење за материјалне ресурсе, Сектор за
људске и материјалне ресурсе
1 извршилац

Услови: средње образовање, односно III или IV степен
стручне спреме, друштвеног или техничког смера или
гимназија; најмање 2 године радног искуства у струци;
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III Место рада: Београд, Поп Лукина 7-9
ФИЛИЈАЛА СТАРИ ГРАД

3) Сарадник - радно место за претходну
контролу
Одељење за јавна плаћања
1 извршилац

Услови: стечено високо образовање из научне, односно стручне области у оквиру образовно-научног поља
друштвено-хуманистичких, техничко-технолошких или
природно-математичких наука на основним академским студијама у обиму од најмање 180 ЕСПБ бодова,
основним струковним студијама, односно на студијама у трајању до три године; положен државни стручни испит; најмање 3 године радног искуства у струци и
познавање рада на рачунару.
Стручне оспособљености, знање и вештине које
се проверавају у изборном поступку: познавање
законских прописа који регулишу област буџетског система, девизног пословања и извршења буџета - усмено; познавање рада на рачунару - практичним радом на
рачунару; вештина комуникације - усмено.
IV Место рада: Београд, Обилићев венац 9-11
ФИЛИЈАЛА ПАЛИЛУЛА

4) Виши саветник - директор филијале
1 извршилац

Услови: стечено високо образовање из научне, односно стручне области у оквиру образовно-научног поља
друштвено-хуманистичких, техничко-технолошких или
природно-математичких наука на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, специјалистичким
академским студијама, специјалистичким струковним
студијама, односно на основним студијама у трајању
од најмање четири године или специјалистичким студијама на факултету; положен државни стручни испит;
познавање рада на рачунару и најмање 7 година радног
искуства у струци.
Стручне оспособљености, знање и вештине које
се проверавају у изборном поступку: познавање
законских прописа који регулишу област државне управе, буџетског система, платног промета и радних односа - усмено; познавање рада на рачунару - практичним
радом на рачунару; вештине аналитичког резоновања и
логичког закључивања, организационих способности и
вештина руковођења - посредно, путем стандардизованих тестова; вештина комуникације - усмено.
V Место рада: Београд, 27. марта 28-32
Национална служба за запошљавање • www.nsz.gov.rs
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ФИЛИЈАЛА КРАЉЕВО

5) Самостални саветник - радно место
за организацију послова буџетских
евиденција
Одељење за јавна плаћања и фискалну
статистику
1 извршилац

Услови: стечено високо образовање из научне, односно стручне области у оквиру образовно-научног поља
друштвено-хуманистичких, техничко-технолошких или
природно-математичких наука на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, специјалистичким
академским студијама, специјалистичким струковним
студијама, односно на основним студијама у трајању
од најмање четири године или специјалистичким студијама на факултету; положен државни стручни испит;
познавање рада на рачунару и најмање 5 година радног
искуства у струци.
Стручне оспособљености, знање и вештине које
се проверавају у изборном поступку: познавање
законских прописа који регулишу област платних услуга - усмено; познавање рада на рачунару - практичним
радом на рачунару; вештина комуникације – усмено.
VI Место рада: Краљево, Цара Душана 41
ФИЛИЈАЛА НОВИ САД

6) Виши саветник - директор филијале
1 извршилац

Услови: стечено високо образовање из научне, односно стручне области у оквиру образовно-научног поља
друштвено-хуманистичких, техничко-технолошких или
природно-математичких наука на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, специјалистичким
академским студијама, специјалистичким струковним
студијама, односно на основним студијама у трајању
од најмање четири године или специјалистичким студијама на факултету; положен државни стручни испит;
познавање рада на рачунару и најмање 7 година радног
искуства у струци.
Стручне оспособљености, знање и вештине које
се проверавају у изборном поступку: познавање
законских прописа који регулишу област државне управе, буџетског система, платног промета и радних односа - усмено; познавање рада на рачунару - практичним
радом на рачунару; вештине аналитичког резоновања и
логичког закључивања, организационих способности и
вештина руковођења - посредно, путем стандардизованих тестова; вештина комуникације - усмено.

7) Сарадник - радно место за претходну
контролу
Одељење за јавна плаћања
1 извршилац

Услови: стечено високо образовање из научне, односно стручне области у оквиру образовно-научног поља
друштвено-хуманистичких, техничко-технолошких или
Бесплатна публикација о запошљавању

природно-математичких наука на основним академским студијама у обиму од најмање 180 ЕСПБ бодова,
основним струковним студијама, односно на студијама у трајању до три године; положен државни стручни испит; најмање 3 године радног искуства у струци и
познавање рада на рачунару.
Стручне оспособљености, знање и вештине које
се проверавају у изборном поступку: познавање
законских прописа који регулишу област буџетског система, девизног пословања и извршења буџета - усмено; познавање рада на рачунару - практичним радом на
рачунару; вештина комуникације - усмено.
VII Место рада: Нови Сад, Модене 7
ФИЛИЈАЛА КИКИНДА

8) Референт - радно место за вођење и
контролу буџетских евиденција
1 извршилац

Услови: средње образовање друштвеног или техничког смера или гимназија; најмање 2 године радног искуства у струци; положен државни стручни испит и познавање рада на рачунару.
Стручне оспособљености, знање и вештине које
се проверавају у изборном поступку: познавање
законских прописа који регулишу област буџетског система - усмено; познавање рада на рачунару - практичним радом на рачунару; вештина комуникација - усмено.
VIII Место рада: Кикинда, Трг српских добровољаца
34
IХ Адреса на коју се подносе пријаве: Министарство финансија - Управа за трезор, Поп-Лукина 7-9,
11000 Београд, са назнаком „За јавни конкурс”.
Х Лице које је задужено за давање обавештења:
Милица Недељковић, тел. 011/3202-320
Заједничко за сва радна места
Услови за рад на свим радним местима: држављанство Републике Србије; да је учесник конкурса пунолетан; да учеснику конкурса раније није престајао радни
однос у државном органу због теже повреде дужности
из радног односа и да није осуђиван на казну затвора од
најмање шест месеци.
Рок за подношење пријава: рок за подношење
пријава је 8 дана и почиње да тече наредног дана
од дана објављивања у периодичном издању огласа
Националне службе за запошљавање.
Докази који се прилажу уз пријаву на конкурс:
потписана пријава са биографијом и наводима о досадашњем радном искуству; копирана или очитана лична карта; изјава у којој се странка опредељује да ли
ће сама прибавити податке о чињеницама о којима се
води службена евиденција или ће то орган учинити
уместо ње; оригинал или оверена фотокопија уверења
29.06.2016. | Број 680-681 |
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о држављанству; оригинал или оверена фотокопија
извода из матичне књиге рођених; оверена фотокопија
дипломе којом се потврђује стручна спрема; оригинал
или оверена фотокопија доказа о положеном државном
стручном испиту за рад у државним органима; оригинал или оверена фотокопија доказа о радном искуству у
струци (потврде, решења и други акти из којих се види
на ком радном месту, са којом стручном спремом и у ком
периоду је стечено радно искуство).
Напомена: Документа о чињеницама о којима се води
службена евиденција су: уверење о држављанству;
извод из матичне књиге рођених и уверење о положеном државном стручном испиту за рад у државним органима/ уверење о положеном правосудном испиту.
Сви докази се прилажу у оригиналу или у фотокопији
која је оверена у општини или суду или од стране јавног
бележника.
Одредбом члана 9 и члана 103 Закона о општем управном поступку („Службени гласник РС“, бр. 18/2016) прописано је, између осталог, да у поступку који се покреће
по захтеву странке орган може да врши увид, прибавља
и обрађује личне податке о чињеницама о којима се
води службена евиденција када је то неопходно за
одлучивање, осим ако странка изричито изјави да ће те
податке прибавити сама.
Потребно је да кандидат попуни изјаву којом се опредељује за једну од две могућности, да орган прибави
податке о којима се води службена евиденција или да
ће то кандидат учинити сам. Наведену изјаву је могуће
преузети на сајту Управе за трезор, у делу Конкурси,
http://www.trezor.gov.rs/Konkursi-cir.html.
Попуњену изјаву је неопходно доставити уз напред
наведене доказе како би орган могао даље да поступа.
Место, дан и време када ће се спровести изборни
поступак: Са кандидатима чије су пријаве благовремене, потпуне, јасне, уз које су приложени сви потребни докази и који испуњавају услове за оглашено радно
место, провера оспособљености, знања и вештина кандидата у изборном поступку обавиће се почев од 01.
августа 2016. године, са почетком у 9 часова, у Београду, у просторијама Службе за управљање кадровима,
Булевар Михајла Пупина 2, источно крило и Управе за
трезор - Министарство финансија, Поп Лукина 7-9.
О тачном датуму и времену учесници конкурса ће бити
благовремено обавештени телефонским путем, на контакт бројеве које наведу у својим пријавама. Кандидати
ће о датуму, месту и времену спровођења сваке наредне фазе изборног поступка бити обавештени на контакт
бројеве које наведу у својим пријавама.
Описе послова за наведено радно место можете погледати на сајту Службе за управљање кадровима: www.
suk.gov.rs.
НАПОМЕНЕ
За наведенa раднa местa радни однос се заснива на
неодређено време. Кандидати који први пут заснивају радни однос у државном органу подлежу пробном
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раду од 6 месеци. Кандидати без положеног државног
стручног испита примају се на рад под условом да тај
испит положе до окончања пробног рада. Кандидати
са положеним правосудним испитом уместо доказа о
положеном државном стручном испиту, подносе доказ
о положеном правосудном испиту. Државни службеник
који се пријављује на јавни конкурс уместо уверења
о држављанству и извода из матичне књиге рођених
подноси решење о распоређивању или премештају на
радно место у органу у коме ради или решење да је
нераспоређен.
Пријаве уз које нису приложени сви потребни докази
у оригиналу или фотокопији овереној у општини или
суду или од стране јавног бележника, као и непотпуне,
неразумљиве, неблаговремене и недопуштене пријаве
биће одбачене.
Овај оглас објављује се на веб-страници Министарства
финансија - Управе за трезор: www.trezor.gov.rs, на
веб-страници Службе за управљање кадровима: www.
suk.gov.rs, на порталу е-управе, на огласној табли,
веб-страници и периодичном издању огласа Националне службе за запошљавање.
Сви изрази, појмови, именице, придеви и глаголи у
овом огласу који су употребљени у мушком роду, односе се без дискриминације и на особе женског пола.
Б Е О Г РА Д
УПРАВА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ОБРЕНОВАЦ
11500 Обреновац, Вука Караџића 74

Дипломирани географ - просторни
планер

у Одељењу за урбанизам и комуналнограђевинске послове, Одсек за комуналне
послове и легализацију

УСЛОВИ: завршен географски факултет - просторно
планирање, положен државни стручни испит и најмање
3 године радног стажа у струци. Уз пријаву потребно је
приложити: диплому којом се потврђује стручна спрема
(оригинал или оверену фотокопију), уверење о положеном државном стручном испиту, доказ о радном стажу
у струци, уверење о држављанству Републике Србије
(не старије од 6 месеци), извод из матичне књиге рођених, доказ да против лица није покренута истрага и да
није подигнута оптужница (издат од стране надлежног
суда након објављивања овог огласа), уверење полицијске управе да лице није осуђивано за кривично дело
на безусловну казну затвора од најмање 6 месеци или
за кажњиво дело које га чини неподобним за обављање
послова у државном органу (издато након објављивања овог огласа). Пријаве на оглас слати на адресу:
Управа Градске општине Обреновац, 11500 Обреновац,
Вука Караџића 74. Лице за контакт: Славица Лаиновић,
тел: 011/8721-786. Неблаговремене, неразумљиве или
непотпуне пријаве, као и пријаве уз које нису приложени потребни докази неће се разматрати.
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Ч АЧ А К

ОПШТИНА ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ
32300 Горњи Милановац, Таковска 2

Начелник Општинске управе Општине
Горњи Милановац
УСЛОВИ: VII степен - високо образовање стечено на
студијама другог степена (дипломске академске студије
- мастер, специјалистичке академске студије, специјалистичке студије) у образовном пољу друштвено-хуманистичких наука - правне науке, односно на основним
студијама у трајању од најмање четири године - завршен правни факултет, положен испит за рад у органима
државне управе и најмање 5 година радног искуства у
струци.
ОСТАЛО: Кандидати треба да испуњавају услове 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 и 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. Пријаве са доказима (оверене фотокопије)
о испуњавању услова доставити у року од 8 дана од
дана објављивања огласа у публикацији „Послови“, на
адресу: Општина Горњи Милановац, Општинско веће
Општине Горњи Милановац, Таковска 2, 32300 Горњи
Милановац. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће
се разматрати.
К РА Г У Ј Е В А Ц
ГРАД КРАГУЈЕВАЦ
ГРАДСКА УПРАВА ЗА ФИНАНСИЈЕ
34000 Крагујевац, Трг слободе 3
тел. 034/306-161

1) Радно место за послове билансирања
јавних прихода и јавних расхода
у Одељењу за буџет, на одређено време због
повећаног обима посла - 24 месеца

2) Радно место за послове евиденције
прихода
у Одељењу трезора, на одређено време због
повећаног обима посла - 24 месеца

3) Радно место за финансијскорачуноводствене послове

у Одељењу за финансијско-рачуноводствене
послове, на одређено време због повећаног
обима посла - 24 месеца

УСЛОВИ: Законом о радним односима у државним органима, члан 6, прописано је да се у радни однос у државном органу може примити лице које испуњава следеће
услове: да је држављанин Републике Србије; да је пунолетно; да има општу здравствену способност; да има
прописану стручну спрему; да није осуђивано за кривично дело на безусловну казну затвора од најмање шест
месеци или за кажњиво дело које га чине неподобним
за обављање послова у државном органу; да испуњава
Бесплатна публикација о запошљавању

друге услове утврђене законом, другим прописима или
актом о систематизацији радних места у органу. Поред
услова који су предвиђени чланом 6 Закона о радним
односима у државним органима, потребно је да кандидат испуњава и посебне услове, који су утврђени Правилником о унутрашњој организацији и систематизацији
радних места у Градској управи за финансије и то: за
радна места 1 и 2: стечено високо образовање из научне области економске струке на основним академским
студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер
академским студијама, мастер струковним студијама,
специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање четири године, најмање
1 година радног искуства у струци, положен државни
стручни испит; за радно место број 3: стечено високо
образовање из научне области економске или правне
струке на основним академским студијама у обиму од
најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, мастер струковним студијама, специјалистичким
академским студијама, специјалистичким струковним
студијама, односно на основним студијама у трајању од
најмање четири године, најмање 1 година радног искуства у струци, положен државни стручни испит.
ОСТАЛО: Уз пријаву кандидати су дужни да поднесу следеће доказе о испуњености услова огласа: оверену фотокопију дипломе о стеченој стручној спреми,
извод из матичне књиге рођених (оригинал или оверена
копија), уверење о држављанству, (оригинал, не старије
од 6 месеци), уверење о положеном државном стручном испиту (оригинал или оверена копија), уверење
да се против пријављеног кандидата не води истрага
(основни суд), уверење да кандидат није осуђиван за
кривично дело на безусловну казну затвора од најмање
шест месеци или за кажњиво дело које га чини неподобним за обављање послова у државном органу (МУП
РС, Полицијска управа Крагујевац), оригинал лекарског
уверења, доказ о радном искуству у струци. Неблаговремене, непотпуне или неразумљиве пријаве и пријаве
уз које нису приложени сви тражени докази у оригиналу или овереној фотокопији биће одбачене. Пријаве са
доказима о испуњености услова достављају се у року
од 8 дана од дана објављивања огласа на адресу: Град
Крагујевац, Градска управа за финансије, 34000 Крагујевац, Трг слободе 3.

ГРАД КРАГУЈЕВАЦ
ГРАДСКА УПРАВА ЗА ПРИВРЕДУ
34000 Крагујевац, Трг слободе 3
тел. 034/306-161

Извршилац за студијско-аналитичке
послове у области пружања подршке
инвестицијама у привреди

у Одељењу за привреду и подршку нових
инвестиција, на одређено време због повећаног
обима посла - 12 месеци

УСЛОВИ: Законом о радним односима у државним
органима, члан 6, прописано је да се у радни однос у
државни орган може примити лице које испуњава следеће услове: да је држављанин Републике Србије, да
је пунолетно, да има општу здравствену способност,
да има прописану стручну спрему, да није осуђивано
29.06.2016. | Број 680-681 |
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за кривично дело на безусловну казну затвора од најмање шест месеци или за кажњиво дело које га чине
неподобним за обављање послова у државном органу,
да испуњава друге услове утврђене законом, другим
прописима или актом о систематизацији радних места
у органу. Поред услова који су предвиђени Законом о
радним односима у државним органима, члан 6, потребно је да кандидат испуњава и посебне услове, који су
утврђени Правилником о унутрашњем уређењу и систематизацији радних места у Градској управи за привреду,
и то: стечено високо образовање из правне, економске
или техничко-технолошке научне области на основним
академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ
бодова, мастер академским студијама, мастер струковним студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на
основним студијама у трајању од најмање четири године, положен испит за рад у органима државне управе,
најмање 1 година радног искуства у струци.
ОСТАЛО: Уз пријаву кандидати су дужни да поднесу следеће доказе о испуњености услова огласа: оверену фотокопију дипломе о стеченој стручној спреми,
извод из матичне књиге рођених (оригинал или оверена копија), уверење о држављанству, (оригинал, не
старије од 6 месеци), уверење о положеном државном стручном испиту (оригинал или оверена копија),
уверење да се против пријављеног кандидата не води
истрага (основни суд), уверење да кандидат није осуђиван за кривично дело на безусловну казну затвора од
најмање шест месеци или за кажњиво дело које га чини
неподобним за обављање послова у државном органу (МУП РС, Полицијска управа Крагујевац), оригинал
лекарског уверења, доказ о радном искуству у струци.
Неблаговремене, непотпуне или неразумљиве пријаве
и пријаве уз које нису приложени сви тражени докази,
у оригиналу или овереној фотокопији, биће одбачене.
Пријаве са доказима о испуњености услова достављају
се у року од 8 дана од дана објављивања огласа, на
адресу: Град Крагујевац, Градска управа за привреду,
34000 Крагујевац, Трг слободе 3.

ГРАД КРАГУЈЕВАЦ
ГРАДСКА УПРАВА ЗА ПОСЛОВЕ
ГРАДОНАЧЕЛНИКА И ГРАДСКОГ ВЕЋА
34000 Крагујевац, Трг слободе 3
тел. 034/306-161

Радно место техничког секретара, у
Одељењу за послове Градоначелника

на одређено време због повећаног обима посла,
у трајању од 12 месеци

УСЛОВИ: Чланом 6 Закона о радним односима у државним органима прописано је да се у радни однос у државном органу може примити лице које испуњава следеће
услове: 1) да је држављанин Републике Србије, 2) да
је пунолетно, 3) да има општу здравствену способност,
4) да има прописану стручну спрему, 5) да није осуђивано за кривично дело на безусловну казну затвора
од најмање шест месеци или за кажњиво дело које га
чинИ неподобним за обављање послова у државном
органу, 6) да испуњава друге услове утврђене законом,
другим прописима или актом о систематизацији радних
места у органу. Поред услова који су предвиђени чла-
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ном 6 Закона о радним односима у државним органима, потребно је да кандидат испуњава и посебне услове
који су утврђени Правилником о унутрашњој организацији и систематизацији радних места у Градској управи
за послове Градоначелника и Градског већа, и то: завршена гимназија, економска или друга средња школа
природног или друштвеног смера, четврти степен стручне спреме, најмање 6 месеци радног стажа у струци и
положен државни стручни испит. Уз пријаву кандидати су дужни да поднесу следеће доказе о испуњености
услова огласа: оверену фотокопију дипломе о стеченој стручној спреми, извод из матичне књиге рођених
(оригинал или оверена копија), уверење о држављанству (оригинал и не старије од 6 месеци), уверење
да се против пријављеног кандидата не води истрага
(основни суд), уверење да кандидат није осуђиван за
кривично дело на безусловну казну затвора од најмање
шест месеци или за кажњиво дело које га чини неподобним за обављање послова у државном органу (МУП
РС, Полицијска управа Крагујевац), оригинал лекарског
уверења, доказ о радном искуству у струци. Неблаговремене, непотпуне или неразумљиве пријаве и пријаве
уз које нису приложени сви тражени докази, у оригиналу или овереној фотокопији, биће одбачене. Пријаве са
доказима о испуњавању услова достављају се у року од
8 дана од дана објављивања огласа, на горенаведену
адресу.
ЛЕСКОВАЦ
ПОНИШТЕЊЕ ОГЛАСА
ОПШТИНСКА УПРАВА
ОПШТИНЕ БОЈНИК
16205 Бојник, Трг слободе 2-4
тел. 016/821-139

Оглас објављен у публикацији „Послови“
13.05.2009. године и допуна огласа објављена
20.05.2009. године, за радно место инспектора за заштиту животне средине, поништавају
се у целости.
ЛОЗНИЦ А
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ
ОПШТИНЕ ЉУБОВИЈА
15320 Љубовија, В. Мишића 45
тел. 015/561-411

Начелник Општинске управе
на период од 5 година

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, завршен правни факултет, положен стручни испит за рад у органима
државне управе, најмање 5 година радног искуства у
струци. Општи услови из члана 6 Закона о радним односима у државним органима („Службени гласник РС“, бр.
48/91, 66/91, 44/98, 49/99, 34/01 и 39/02): да је кандидат држављанин РС; да има општу здравствену способност; доказ о радном искуству; високу стручну спрему,
дипломирани правник; да није осуђиван за кривично
дело које га чини неподобним за обаљање послова у
државним органима као и услови прописани чланом 54
Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“,
бр 129/07). Пријаве на оглас са доказима о испуњавању
услова конкурса подносе се у року од 8 дана од дана
објављивања, на наведену адресу. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узимати у разматрање.
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НИШ

ОПШТИНСКА УПРАВА
ОПШТИНЕ АЛЕКСИНАЦ

Алексинац, Књаза Милоша 169
тел. 018/804-711

Послови јавних набавки

у Одељењу за финансије, Одсек финансијске
оперативе, на одређено време због повећаног
обима посла, до 12 месеци

УСЛОВИ: Општи услови из члана 6 Закона о радним односима у државним органима: да је кандидат држављанин
Републике Србије, да је пунолетан, да има општу здравствену способност, да има прописану стручну спрему,
да није осуђиван за кривично дело на безусловну казну
затвора од најмање шест месеци или за кажњиво дело
које га чини неподобним за обављање послова у државном органу. Посебни услови: високо образовање стечено на студијама другог степена (дипломске академске
студије - мастер, специјалистичке академске студије,
специјалистичке струковне студије), односно на основним студијама у трајању од најмање четири године, у
образовно-научном пољу правних наука; 1 година радног искуства у струци; положен испит за рад у органима државне управе и познавање рада на рачунару. Уз
пријаву на оглас доставити доказе (у оригиналу или
овереној фотокопији): о школској спреми, уверење о
држављанству (не старије од 6 месеци), извод из матичне књиге рођених, уверење да кандидат није под истрагом, односно кажњаван (доказ основног суда, основног
и вишег тужилаштва и МУП-а, не старије од 6 месеци),
уверење о положеном стручном испиту за рад у органима државне управе, доказ о радном искуству и лекарско
уверење (прилаже кандидат који буде изабран). Пријава са доказима о испуњавању услова из огласа подноси
се у року од 8 дана од дана објављивања огласа, на
адресу: Општинска управа Општине Алексинац, Књаза
Милоша 169, 18220 Алексинац, са назнаком: „За оглас“.
Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати.
НОВИ СА Д
ОПШТИНА БАЧКИ ПЕТРОВАЦ
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ
21470 Бачки Петровац, Коларова 6
тел. 021/780-378

Начелник Општинске управе Општине
Бачки Петровац
на период од 5 година

УСЛОВИ: Поред општих услова за рад у државним органима утврђеним у члану 6 Закона о радним односима
у државним органима (да је држављанин Републике Србије, да је пунолетан, да има општу здравствену
способност, да има прописану стручну спрему, да није
осуђиван за кривично дело на безусловну казну затвора
од најмање 6 месеци или кажњиво дело које га чини
неподобним за обављање послова у државном органу),
кандидат треба да испуњава и посебне услове: да има
завршен правни факултет; да има положен испит за рад
у органима државне управе; најмање пет година радног
искуства у струци. Уз пријаву на јавни оглас подносе се
следећа документа: уверење о држављанству; извод из
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матичне књиге рођених (као доказ чињенице пунолетства); лекарско уверење (као доказ опште здравствене способности); уверење надлежног основног суда да
против кандидата није стављен захтев за спровођење
истраге, одређених истражних радњи, није подигнута
оптужница или оптужни предлог за кривична дела за
која се гоњење предузима по службеној дужности (као
доказ да кандидат није осуђиван за кривично дело на
безусловну казну затвора од најмање шест месеци или
кажњиво дело које га чини неподобним за обављање
послова у државном органу); високо образовање из
научне области правне науке у оквиру образовно-научног поља друштвено-хуманистичких наука на студијама
другог степена (дипломске академске студије - мастер,
специјалистичке академске студије, специјалистичке
струковне студије), односно на одговарајућим основним
студијама у трајању од најмање четири године; уверење
о положеном испиту за рад у органима државне управе;
у приложеном CV-у тачно навести податке о претходном
запослењу и стеченом радном искуству у струци. Пријаве се могу доставити лично или путем поште на горенаведену адресу. За потребне информације се можете
обратити на горенаведени број телефона. Рок за подношење пријаве је 15 дана.

ОПШТИНСКА УПРАВА ЖАБАЉ
21230 Жабаљ, Николе Тесле 45
тел. 021/72102-260

Послови извршења буџета

на одређено време због замене привремено
одсутног запосленог

УСЛОВИ: Поред општих услова за заснивање радног
односа утврђених чланом 6 Закона о радним односима у државним органима (да је лице пунолетно; да је
држављанин Републике Србије; да није осуђивано за
кривично дело на безусловну казну затвора од најмање
6 месеци или за кажњиво дело које га чине неподобним
за обављање послова у државном органу и да поседује општу здравствену способност), кандидати морају да
испуњавају и посебне услове: средња стручна спрема
(IV степен) - завршена средња школа економског смера,
гимназија или позивно - усмерено образовање четвртог
степена свих профила; положен стручни испит за рад у
органима државне управе; познавање рада на рачунару
и најмање три године радног искуства у струци.
ОСТАЛО: Уз пријаву на оглас доставити: доказ о стручној спреми; положеном стручном испиту за рад у органима државне управе; извод из матичне књиге рођених и
уверење о држављанству; уверење да лице није осуђивано за кривично дело на безусловну казну затвора од
најмање 6 месеци или за кажњиво дело које га чине
неподобним за обављање послова у државном органу;
доказ о стеченом радном искуству и уверење о општој
здравственој способности. Уверење о држављанству,
уверење да лице није осуђивано и уверење о општој
здравственој способности не могу бити старија од 6
месеци. Непотпуне и неблаговремене пријаве се неће
разматрати, а разматраће се и пријаве кандидата
који немају положен стручни испит за рад у органима
државне управе. Сва документа морају бити у оригиналу или оверене фотокопије. Оглас остаје отворен осам
дана од дана објављивања у публикацији „Послови”.
29.06.2016. | Број 680-681 |

23

Администрација и управа

ПАНЧЕВО

ОПШТИНА КОВИН
ОПШТИНСКА УПРАВА КОВИН
26220 Ковин, ЈНА 5
тел. 013/742-104, 742-268
e-mail: skupstina@kovin.org.rs

Послови родитељског додатка и
породиљских права

на одређено време ради замене одсутног
запосленог

УСЛОВИ: висока стручна спрема - правни или економски факултет или факултет за менаџмент (VII степен
стручне спреме), 1 година радног искуства, положен
државни стручни испит. Општи услови за пријем у радни однос: да је лице држављанин РС, да је пунолетно,
да има општу здравствену способност, да није осуђивано за кривично дело на безусловну казну затвора од
најмање шест месеци или за кажњиво дело које га чини
неподобним за обављање послова у Општинској управи. Уз пријаву на оглас кандидат доставља: доказ о стеченој стручној спреми, уверење о држављанству, извод
из матичне књиге рођених, уверење 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, уверење
да се против пријављеног кандидата не води истрага,
доказ о радном искуству, доказ о положеном државном
стручном испиту. Доказ о испуњености услова у погледу опште здравствене способности изабрани кандидат ће доставити по коначности одлуке о избору, а пре
доношења решења о пријему у радни однос. Пријаве
на оглас са доказима о испуњавању општих и посебних
услова (у оригиналу или оверене фотокопије), подносе се у року од 8 дана од дана објављивања огласа у
публикацији „Послови“. Неблаговремене и непотпуне
пријаве неће се узети у разматрање. Пријаве доставити на адресу: Општинска управа Ковин, 26220 Ковин,
ЈНА бр. 5, са назнаком: „За оглас за заснивање радног
односа“.
ПИРОТ
ОПШТИНА ПИРОТ
ОПШТИНСКА УПРАВА
Пирот, Српских владара 82

Радно место послови овере

у Одељењу за општу управу, на одређено време
до повратка раднице са породиљског одсуства,
одсуства са рада ради неге детета и одсуства са
рада ради посебне неге детета

УСЛОВИ: средње образовање у трајању од 4 године (IV
степен стручне спреме), друштвеног или природно-техничког смера, положен државни стручни испит и најмање 1 година радног искуства. Лице које се пријављује
на оглас, поред доказа о испуњавању услова наведених
у огласу, потребно је да поднесе доказе да испуњава
услове прописане чланом 6 Закона о радним односима у
државним органима. Уз пријаву са биографијом подносе
се следећа документа, у оригиналу или фотокопији овереној у суду, општини или од јавног бележника: диплома којом се потврђује стручна спрема, доказ о радном
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искуству, радна књижица, уверење о држављанству
Републике Србије (не старије од шест месеци), извод из
матичне књиге рођених (издат на новом обрасцу сходно
Закону о матичним књигама објављеном у “Службеном
гласнику РС”, бр. 20/09), уверење о општој здравственој способности (не старије од шест месеци), уверење
полицијске управе да кандидат није осуђиван за кривично дело на безусловну казну затвора од најмање шест
месеци или за кажњиво дело које га чини неподобним
за обављање послова у државном органу (издато након
објављивања огласа) и уверење о положеном државном стручном испиту. Рок за достављање пријава је 8
дана од дана објављивања огласа. Неблаговремене и
непотпуне пријаве, као и пријаве уз које нису приложени потребни докази, неће се узети у разматрање. Пријаве се могу слати на адресу: Општинска управа Општине Пирот - в.д. начелнику Општинске управе, Српских
владара 82 или непосредно предати на шалтеру бр. 1 у
Услужном центру, Српских владара 82.
ПОЖ АРЕВАЦ
ГРАД ПОЖАРЕВАЦ
ГРАДСКА УПРАВА
12000 Пожаревац, Дринска 2

Стручни послови за Градоначелника и
Градско веће

у Одељењу за општу управу и скупштинске
послове, на одређено време до 24 месеца, због
повећаног обима посла

УСЛОВИ: ВСС - правни или економски факултет (дипломирани правник или дипломирани економиста), положен државни стручни испит, 1 година радног искуства.

Послови за Градоначелника и Градско
веће
у Одељењу за општу управу и скупштинске
послове, на одређено време ради замене
привремено одсутне запослене

УСЛОВИ: основне струковне студије првог степена,
правног или економског смера, 1 година радног искуства, положен државни стручни испит.
ОСТАЛО: Поред посебних услова, кандидат треба да
испуњава и услове прописане чланом 6 Закона о радним односима у државним органима: да је пунолетан;
да је држављанин Републике Србије; да има општу

Подршка
запошљавању
особа са
инвалидитетом
Национална служба за запошљавање • www.nsz.gov.rs
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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 приложити: диплому о стручној спреми, уверење о положеном државном стручном испиту, извод из матичне књиге рођених (издат на обрасцу
сходно Закону о матичним књигама, „Службени гласник
РС“, бр. 20/2009), уверење о држављанству (не старије од 6 месеци у односу на дан објављивања огласа),
уверење основног и вишег суда да кандидат није под
истрагом и да против њега није подигнута оптужница
(издато након објављивања огласа), уверење полицијске управе да није осуђиван за кривична дела на
безусловну казну затвора од најмање 6 месеци или за
кажњиво дело које га чини неподобним за обављање
послова у државном органу (издато након објављивања огласа), исправа којом се доказује радно искуство
(потврда или други акт којим се доказује да има тражено радно искуство), а изабрани кандидат по извршеном
избору и лекарско уверење. Сви докази се прилажу у
оригиналу или као фотокопије оверене код надлежног органа. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће
се разматрати. Пријаве са потребном документацијом
доставити на адресу: Градска управа Града Пожаревца,
Дринска 2, 12000 Пожаревац, у року од 8 дана од дана
објављивања огласа, са назнаком „За оглас“. Избор кандидата извршиће се у року од 15 дана по истеку рока за
подношење пријава. Ближа обавештења у вези са огласом могу се добити у Градској управи Града Пожаревца,
канцеларија бр. 38 или путем телефона: 012/539-651.

ОПШТИНСКА УПРАВА ПЕТРОВАЦ НА МЛАВИ
12300 Петровац на Млави, Српских владара 165

Самостални стручни сарадник, послови
пореске евиденције
на одређено време од 6 месеци

УСЛОВИ: висока стручна спрема - економски или правни факултет, VII степен стручне спреме.

Виши сарадник, послови у области
финансијске подршке породици са
децом, друштвене бриге о деци и
остваривања права на дечији додатак
на одређено време од 6 месеци

УСЛОВИ: виша стручна спрема, VI степен стручне спреме.

Стручни сарадник, послови саобраћаја
на одређено време од 6 месеци

УСЛОВИ: висока стручна спрема - саобраћајни факултет, правни факултет, економски факултет, VII степен
стручне спреме.

Стручни сарадник, послови бирачког
списка
на одређено време од 6 месеци

УСЛОВИ: висока стручна спрема, VII степен стручне
спреме.
Бесплатна публикација о запошљавању

ОСТАЛО: Уз пријаву на оглас доставити доказ: да
је лице држављанин Републике Србије - уверење о
држављанству, извод из матичне књиге рођених, фотокопију личне карте (све странице), да има прописану
стручну спрему (оверена фотокопија дипломе), уверење о општој здравстеној способности (лекарско уверење), уверење да се не води истрага, нити се спроводе
истражне радње, нити се води кривични поступак по
оптужници и оптужном предлогу који није правноснажно окончан, уверење 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. Оглас је отворен 8 дана од
дана објављивања. Пријаве на оглас са потребном документацијом слати на адресу: Општинска управа, 12300
Петровац на Млави, Српских владара 165. Непотпуне и
неблаговремене пријаве неће се узети у разматрање.
СОМБОР
ГРАД СОМБОР
ГРАДСКО ВЕЋЕ
Сомбор, Трг цара Уроша 1

Начелник Градске управе Града
сомбора
на период од пет година

УСЛОВИ: Кандидати уз пријаву на јавни оглас за радно место морају да приложе следеће доказе: доказ о
завршеном правном факултету; уверење о држављанству Републике Србије; извод из матичне књиге рођених; уверење да нису осуђивани за кривична дела на
безусловну казну затвора од најмање шест месеци или
за кажњиво дело које их чини неподобним за обављање
послова у државним органима; доказ о општој здравственој способности. Посебни услови: 5 година радног
искуства у струци, положен државни стручни испит.
Приложени документи који служе као докази о испуњености услова огласа морају бити у оригиналу или оверене фотокопије. Пријаве се подносе на адресу: Градска управа Града Сомбора, Одељење за општу управу,
Сомбор, Трг цара Уроша 1. Рок за пријављивање је 15
дана од дана објављивања у публикацији „Послови“.
Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узети у
разматрање.
СРЕМСКА МИТРОВИЦА
ОПШТИНА ПЕЋИНЦИ
ОПШТИНСКА УПРАВА
Пећинци, Слободана Бајића 5

Стручно-оперативни послови за разрез
и наплату пореза
у Одељењу за буџет и финансије, на одређено
време ради замене, до повратка запослене
одсутне са рада ради одржавања трудноће,
породиљског и одсуства са рада ради неге
детета

УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава опште услове
прописане законом, и то: да је држављанин Републике Србије; - да има општу здравствену способност; да
није осуђиван за кривично дело на безусловну казну
затвора од најмање шест месеци или за друго кажњиво дело које га чини неподобним за обављање посло29.06.2016. | Број 680-681 |
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ва у државном органу. Поред општих услова, кандидат
треба да испуњава и посебне услове прописане Правилником о унутрашњем уређењу и систематизацији
радних места у Општинској управи Општине Пећинци,
и то: VII/1 степен стручне спреме - основне академске
студије у трајању од најмање четири године на академским студијама првог и другог степена економских или
правних наука; положен државни стручни испит; познавање рада на рачунару; једна година радног искуства.
Уз пријаву са кратком биографијом, кандидат прилаже следећу документацију (у оригиналу или овереној
фотокопији): уверење о држављанству (не старије од
шест месеци); извод из матичне књиге рођених; диплому о стручној спреми; уверење о положеном државном
стручном испиту (пријаву може поднети и кандидат
који нема положен државни стручни испит, с тим што
је исти дужан да у случају заснивања радног односа
положи државни стручни испит у року од једне године од заснивања радног односа); уверење полицијске
управе (према месту пребивалишта) да није осуђиван
за кривично дело на безусловну казну затвора од најмање шест месеци или за друго кажњиво дело које га
чини неподобним за обављање послова у државном
органу (не старије од шест месеци); уверење суда (према месту пребивалишта) да се против кандидата не
води кривични поступак за кривична дела која се гоне
по службеној дужности (не старије од шест месеци);
одговарајући доказ о радном искуству у струци; уверење да кандидату раније није престао радни однос у
државном органу због теже повреде обавеза и дужности из радног односа (само за кандидате који су раније
били у радном односу у државном органу). Уверење о
општој здравственој способности (не старије од шест
месеци) изабрани кандидати ће доставити по коначности одлуке о избору између пријављених кандидата.
Рок за подношење пријава је 8 дана и почиње да тече
наредног дана од дана када је оглас објављен у публикацији „Послови“. Пријаву са кратком биографијом и
свим доказима о испуњености услова из огласа послати
на адресу: Општинска управа Општине Пећинци, 22410
Пећинци, Слободана Бајића 5, са назнаком „За оглас за
пријем у радни однос на одређено време у Општинској
управи“ или предати непосредно на шалтеру писарнице. За давање обавештења задужена је Нада Стакић,
тел. 022/400-730. Неблаговремене и непотпуне пријаве
неће се узети у разматрање.

Србије, да је пунолетно, да има општу здравствену способност, да има прописану стручну спрему и радно искуство, да има положен стручни испит за рад у органима
државне управе, да 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.

ОПШТИНА СТАРА ПАЗОВА
ОПШТИНСКА УПРАВА

Начелник Општинске управе

Стара Пазова, Светосавска 11
тел. 022/310-170

Начелник Одељења за спорт и
омладину

на одређено време до повратка привремено
одсутног запосленог

УСЛОВИ: високо образовање стечено на студијама II
степена (дипломске академске студије - мастер, специјалистичке академске студије, специјалистичке
струковне студије) у области физичког васпитања и
спорта или менаџмента и бизниса, односно на основним
студијама у трајању од најмање 4 године, 2 године радног искуства и положен стручни испит за рад у органима државне управе, да је лице држављанин Републике
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Сарадник на пословима локалноекономског развоја

на одређено време до повратка привремено
одсутног запосленог

УСЛОВИ: високо образовање стечено на студијама I
степена (основне академске студије, основне струковне
студије) у области економских наука, односно на студијама у трајању до 3 године; 1 година радног искуства
и положен стручни испит за рад у органима државне
управе; да је лице држављанин Републике Србије; да
је пунолетно; да има општу здравствену способност;
да има прописану стручну спрему и радно искуство; да
има положен стручни испит за рад у органима државне
управе; да 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.
ОСТАЛО: Уз пријаву на оглас кандидати треба да приложе: уверење о држављанству, извод из матичне књиге рођених, диплому, уверење о положеном стручном
испиту, потврду о радном искуству, уверење суда да
нису под истрагом, односно да нису осуђивани за поменута кривична дела. Лекарско уверење приложиће изабрани кандидат. Пријаве са приложеном документацијом о испуњавању сваког од наведених услова (сем
услова под тачком 7, који ће изабрани кандидат доставити по пријему у радни однос), подносе се у року од
8 дана од дана објављивања огласа, Општинској управи Општине Стара Пазова, Светосавска 11. Телефон:
022/310-170, локал 315. Непотпуне и неблаговремене
пријаве неће се разматрати.
В РА Њ Е
ОПШТИНСКА УПРАВА
ОПШТИНЕ ПРЕШЕВО
Прешево, Маршала Тита 39

на пет година

УСЛОВИ: завршен правни факултет, положен испит за
рад у државним органима, најмање 5 година радног
искуства у струци. Поред наведених услова кандидат
треба да испуњава услове утврђене чланом 6 Закона о
радним односима у државним органима. Уз пријаву са
биографијом кандидат подноси следеће доказе: диплому о завршеном правном факултету, уверење о положеном стручном испиту, доказ о радном искуству у струци, уверење о држављанству Републике Србије, извод
из матичне књиге рођених, уверење о здравственом
стању, уверење да није осуђиван за кривично дело на
безусловну казну затвора од најмање шест месеци или
за кажњиво дело које га чини неподобним за обављање
послова у државном органу. Рок за пријављивање на
конкурс је 8 дана од дана објављивања конкурса. НеуНационална служба за запошљавање • www.nsz.gov.rs
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редне, непотпуне и неблаговремене пријаве неће се
узети у разматрање. Пријава са доказима о испуњавању
услова конкурса подноси се Општинском већу Општине Прешево, Маршала Тита 39 или непосредно преко
писарнице Општинске управе. За више информација
можете контактирати на телефон број: 017/669-137.

Трговина и услуге
ФРИЗЕРСКИ САЛОН
„VIP EXCLUSIVE”

11000 Београд, Војводе Мицка Крстића 1ј
тел. 063/7800-001

Мушко-женски фризер/ка
УСЛОВИ: III/IV степен стручне спреме, најмање 6 месеци радног искуства.

ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ПРОИЗВОДЊУ И
ПРОМЕТ РАСХЛАДНИХ СИСТЕМА
„СЕНА“ Д.О.О.
34000 Крагујевац, Индустријска бб
e-mail: m.markovic@sena.rs
тел. 034/301-575

Рачуновођа
Опис посла: самостално организује и обавља рачуноводствене и књиговодствене послове и врши контролу
свих пословних промена у пословним књигама; књижи
и контролише улазну и излазну документацију; прати све промене и врши сва књижења везано за производњу; врши обрачун зараде запослених и осталих
примања; врши обрачун пореза на додатну вредност,
порезе на добит, порезе на имовину и осталих јавних
прихода у складу са пословањем друштва; врши израду
периодичног и завршног рачуна по МСФИ; учествује и
одговоран је за рад са ревизорским кућама; учествује у
раду са надлежним инспекцијским и контролним органима; сарађује са клијентима, државним институцијама
и банкама, у складу са обавезама друштва.

УСЛОВИ: пожељно је да кандидат буде мушког пола;
VI, VII степен стручне спреме; да није осуђиван; активан возач Б категорије; пожељно радно искуство на
пословима извршења; познавање рада на рачунару
(Ворд, Ексел); ради се првенствено на терену. Остале
способности: да буде део професионалног и амбициозног тима; преданост послу, савесност, педантност и
темељитост; одговорност; жеља за напредовањем и
усавршавањем. Рок важења огласа: 15 дана. Контакт
мејл: jelena.pomocnik@izvrsitelj-milosevic.rs.

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

Саветник у осигурању

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

Опис посла: продаја животних и неживотних осигурања.
УСЛОВИ: минимум IV степен стручне спреме, пожељно економско усмерење; пожељно је радно искуство у
осигурању, финансијама; рад на рачунару (Excel, Word,
Internet); возачка дозвола Б категорије; отвореност за
нове изазове; проактивност; спремност за рад са људима; креативност и флексибилност; комуникативност и
спремност за рад под притиском; преговарачке способности, упорност, оптимизам.
Дужности: увећање портфеља осигурања; успостављање
пословних контаката са клијентима; вођење бриге о
клијентима; редовно извештавање и учествовање у
креирању стратегије за освајање тржишта.

УСЛОВИ: виша или висока стручна спрема економског усмерења; минимум 5 година радног искуства на
пословима рачуновође; предност: лиценца овлашћеног
рачуновође коју издаје Савез РР Србије; да лице није
осуђивано; добро познавање МРС/МСФИ, пореских и
рачуноводствених прописа и закона; познавање девизног пословања; познавање обрачуна производње.
Радну биографију послати електронским путем или на
адресу, најкасније до 17.07.2016. године. Телефон за
информације: 034/301-575.

ЗОРИЦА МИЛОШЕВИЋ
ПР ИЗВРШИТЕЉ

12000 Пожаревац, Чеде Васовића 10
тел/факс: 012/530-645

Помоћник извршитеља
Опис посла: послови пописа и процене имовине, административни канцеларијски послови.
Бесплатна публикација о запошљавању

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

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

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

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

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
Национална служба за запошљавање • www.nsz.gov.rs
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рада и резултата рада; добро организовано радно окружење; могућност брзог и перманентног напредовања у
каријери.
ОСТАЛО: Трајање конкурса: до попуне радног места.
Кандидати своје радне биографије (без додатних докумената) могу послати на горенаведени мејл послодавца
са назнаком за коју позицију конкуришу. Биће контактиран само ужи круг кандидата. Лице за контакт: Степа
Саватић.

„STAR CALL 011”

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

Оператер у позивном центру

DELHAIZE SRBIJA DOO

Нови Београд, Јурија Гагарина 14

Продавац (деликатес, пекара, пијаца)
на одређено време
40 извршилаца

Касир

на одређено време
40 извршилаца

Магационер

на одређено време
15 извршилаца

Месар

за рад у Београду
20 извршилаца

на одређено време
10 извршилаца

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.

УСЛОВИ: минимум III степен стручне спреме - без обзира на занимање; без обзира на радно искуство, осим за
позицију месара, за коју је потребно радно искуство од
минимум 12 месеци. Кандидати треба да пошаљу радну
биографију на имејл: selekcija@delhaize.rs или је донесу
лично на адресу послодавца: Јурија Гагарина 14, Нови
Београд (Белвил). Конкурс траје до 14.07.2016. године.

СЗР „ХИДРАУЛИК 2 МП“

11000 Београд, Устаничка 125Д
тел. 011/3471-311

Пријем робе и продаја
2 извршиоца

УСЛОВИ: машински техничар; погонски инжењер
машинства; економиста; познавање рада на рачунару; поседовање возачке дозволе „Б” категорије; знање
енглеског језика - почетни ниво; радно искуство 2
месеца. Кандидати пријаве могу доставити на имејл:
hid2mp@eunet.rs.

„МОДЕЛ 5” ДОО

11000 Београд, Бачванска 21/1
тел. 011/285-1572
e-mail: officeodel5.rs

Радник за физичке послове у области
радова на саобраћајној опреми и
сигнализацији
на одређено време
5 извршилаца

Опис посла: постављање хоризонталне и вертикалне
опреме и сигнализације у Београду и осталим градовима у Србији.
УСЛОВИ: III степен, бравар; III степен, металофарбар лакирер; III степен, електрозаваривач; IV степен, техничар друмског саобраћаја; радно искуство није неопходно; поседовање возачке дозволе Б категорије. Јављање
кандидата директно на контакт телефон 011/285-1572.

„SCROIL“ DOO

11000 Београд, Венизелосова 6

Точилац горива и гаса

Место рада: Јагодина, Рибарски пут 35
3 извршиоца

Посао се не чека, посао се тражи
Бесплатна публикација о запошљавању

УСЛОВИ: III или IV степен стручне спреме; да кандидат
није осуђиван и да се не води поступак против њега;
пожељно радно искуство; изражена комуникативност
и оријентисаност на купца; флексибилност и тачност у
раду. Уколико мислите да сте права особа за ову позицију, пошаљите свој CV на адресу: office@scream.rs или
се обратите на тел. 063/106-44-11. Само ужи круг кандидата биће контактиран. Рок за конкурисање је до попуне радног места.
29.06.2016. | Број 680-681 |
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Трговина и услуге

АГЕНЦИЈА „ГАЈИЋ ПРЕВЕНТ“
34000 Крагујевац
тел. 064/1569-311
e-mail: gajicdragan53@gmail.com

Агенцији за пружање услуга из области
безбедности и здравља на раду „Гајић Превент“
из Крагујевца за пријем у стални радни однос
потребан:

Дипломирани инжењер заштите на
раду
УСЛОВИ: лице са високом стручном спремом техничког смера; са уверењем о положеном стручном испиту о практичној оспособљености за обављање послова
безбедности и здравља на раду; са најмање три године
радног искуства на пословима безбедности и здравља
на раду; одлично познавање рада на рачунару; основно
познавање енглесног језика; возач Б категорије. Радну
биографију проследити на имејл: gajicdragan53@gmail.
com, најкасније до 01.10.2016. године или позвати за
више информација: 064/1569-311.

СЗТР “ДЕКОРАТИВА”

21000 Нови Сад, Змај Јовина 6
тел. 063/526-989
e-mail: dekorativa.ns@gmail.com

Шивач - хотелски програм, кућни
текстил, пешкири
УСЛОВИ: IV, III или II степен у занимању шивач текстила; познавање рада на индустријским машинама; пробни рад 1 месец; пожељно радно искуство. Јављање кандидата на горенаведени број телефона, лице за контакт
Гавра Верначки. Рок за пријаву: до 20.07.2016. године.

ФРИЗЕРСКО-КОЗМЕТИЧКИ
САЛОН „ПАЧЕ”

21000 Нови Сад, Косанчић Ивана 19
тел. 064/2554-877
e-mail: snezanamicovicpinky@gmail.com

Фризер

на одређено време 6 месеци

УСЛОВИ: било који степен стручне спреме у занимању
фризер за жене; пробни рад 1 месец. Јављање кандидата на број телефона: 064/2954-877, лице за контакт:
Снежана Мићовић. Рок за пријаву: до 22.07.2016. године.

DOO „ŠAKAN COMERCE”

21000 Нови Сад, Радничка 12-14
тел. 064/2745-930
e-mail: sakammcdoo@mts.rs

Продавац у трговини мешовите робе
на одређено време 3 месеца

УСЛОВИ: VII/1, VI/1, V, IV степен - продавац или III степен - продавац; радно искуство 6 месеци; рад у сменама. Јављање кандидата на горенаведени број телефона, од 10 до 14 часова, лице за контакт: Нада Шакан.
Пријаве слати до 08.07.2016. године.
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„ZATEKS“ DOO

21000 Нови Сад, Мичуринова 50
тел. 063/543-654

Комерцијални референт и магационер
на одређено време 3 месеца

УСЛОВИ: IV степен, машински техничар - контролор
квалитета; пробни рад 3 месеца; возачка дозвола Б
категорије; основна информатичка обука; енглески
језик - средњи ниво; обезбеђен смештај. Јављање кандидата на горенаведени број телефона или 021/444-156
од 08:30 до 14:30 часова. Рок за пријаву до 01.07.2016.
године.

ДОО “БАСТА ПРОМЕТ”

21131 Петроварадин, Марка Орешковића 5
тел. 021/6414-588
e-mail: radoslav.tripkovic@bastapromet.rs

Магационер
5 извршилаца

УСЛОВИ: IV степен - економски техничар или техничар друмског саобраћаја или III степен - магационер
или продавац; пробни рад 1 месец; обука за руковање
виљушкаром; возачка дозвола Б категорије; рад у сменама; радно искуство 6 месеци. Јављање кандидата
на горенаведени број телефона, од 08 до 14 часова,
лице за контакт Радослав Трипковић. Рок за пријаву:
21.07.2016. године.

“ФАМИЛИЈА 021” ДОО

21000 Нови Сад, Пап Павла 18
тел. 064/4597-555

Перач аутомобила

на одређено време 3 месеца

УСЛОВИ: IV, III, II или I степен, ауто-перач - подмазивач; пробни рад 1 месец; возачка дозвола Б категорије;
рад у сменама. Јављање кандидата на горенаведени
број телефона, лице за контакт Радован Шапоња. Рок
за пријаву: 09.07.2016.

СЗТР “БАТО”

21000 Нови Сад, Рајка Мамузића 20
тел. 062/1295-322

Шивачица - производња памучних
одевних предмета
3 извршиоца

УСЛОВИ: IV, III, II степен шивач текстила; пожељно
радно искуство; обезбеђен превоз. Јављање кандидата
на горенаведени број телефона или на: 060/6782-778,
лице за контакт Радослав Мјарковић. Рок за пријаву:
05.07.2016.

Посао се не чека,
посао се тражи
Национална служба за запошљавање • www.nsz.gov.rs

Трговина и услуге

ПР СУР “ПОД ЛИПОМ СТАРОМ”
21000 Нови Сад, Сирска 2
тел. 063/200-231
e-mail: novak@adacomputers.com

Конобар
УСЛОВИ: било који степен у занимању конобар или келнер; рад у сменама. Јављање кандидата на горенаведени број телефона, лице за контакт: Новак Тркуља. Рок
за пријаву: 20.07.2016. године.

УНИВЕР ЕКСПОРТ ДОО
UNIVEREXPORT

21000 Нови Сад, Сентандрејски пут 165
тел. 021/4870-150
e-mail: ljudski.resursi@univerexport.rs

Возач

на одређено време 2 месеца
2 извршиоца

УСЛОВИ: IV или III степен стручне спреме у наведеном
занимању; радно искуство 4 године на иситим или сличним пословима; возачка дозвола Б и Ц категорије; рад
на терену.

Комисионер робе - сервис еЛАКОЛИЈЕ
на одређено време 2 месеца
3 извршиоца

УСЛОВИ: IV степен - продавац, економски техничар,
административни техничар или матурант гимназије или
III степен продавац; пожељно радно искуство на истим
или сличним пословима; рад у сменама.

Касир продавац

на одређено време 2 месеца
3 извршиоца

УСЛОВИ: IV степен - продавац, административни техничар, агроекономски техничар или матурант гимназије
или III степен касир или продавац; завршена основна
информатичка обука; пожељно радно искуство на каси;
раду у сменама.

Радник на одељењу рибарнице
на одређено време 2 месеца
3 извршиоца

УСЛОВИ: IV, III, II или I степен било ког занимања; предност радно искуство у раду са рибом; рад у сменама.

Месар

на одређено време 2 месеца
2 извршиоца

УСЛОВИ: III или II степен било ког занимања; радно
искуство 4 године на пословима месара; рад у сменама.

УСЛОВИ: IV или III степен - продавац; пожељно радно
искуство на истим или сличним пословима.

ОСТАЛО: Пријаве на сајту http://www.univerexport.rs/sr/
konkursi/prijavite-se-zaposao.ht, лице за контакт Наташа
Дрча. Рок за пријаву: до 31.07.2016. године.

Продавац на одељењу I категорије

СТР БУТИК КОМИСИОН “НАНА”

на одређено време 2 месеца
3 извршиоца

21000 Нови Сад, Косовска 1
тел. 064/1124-954
e-mail: ljubomirsubotin@gmail.com

Трговац у продаји - киоск и здрава
храна
2 извршиоца

УСЛОВИ: било који степен у занимању продавац; пробни рад 1 месец; завршена основна информатичка обука; пожељно радно искуство у трговини; рад у сменама.
Јављање кандидата на горенаведени број телефона,
лице за контакт Љубомир Суботин. Рок за пријаву:
04.07.2016. године.

ГАРД ЗА ФИЗИЧКО ОБЕЗБЕЂЕЊЕ
ЛИЦА И ИМОВИНЕ ДОО
25000 Сомбор, Штросмајерова 1
тел. 063/116-7673
e-mail: gardsodoo@gmail.com

Службеник обезбеђења
на одређено време
15 извршилаца

Посао се не чека, посао се тражи
Бесплатна публикација о запошљавању

УСЛОВИ: III, IV, V, VI, VII степен стручне спреме; теренски рад; рад у сменама; ноћни рад; обезбеђен превоз.
Рок за пријаву: до попуне. Слање пријава мејлом, доставити радну биографију и фотокопију личне карте. Лице
за контакт: Александар Просан.
29.06.2016. | Број 680-681 |
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АД “ПУТЕВИ”

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

Кувар

2 извршиоца

УСЛОВИ: III степен стручне спреме, кувар; предност
имају кандидати са искуством. Конкурс је отворен 15
дана. Молбе доставити лично, од 7 до 15 часова, поштом
на адресу или на имејл: kadrovi@puteviuzice.com.

ПРОИЗВОДНА РАДЊА
„МОДНИ АТЕЉЕ”

11070 Нови Београд, Партизанске авијације 36
тел. 064/157-12-76

Менаџер производње у текстилној
индустрији
на одређено време до 6 месеци

УСЛОВИ: VII или VI степен стручне спреме, струковни
инжењер менаџмента, текстилно инжењерство, модни
дизајн, радно искуство 5 година у текстилној и модној
индустрији, познавање рада на рачунару (MS Office),
знање енглеског језика (средњи ниво), возачка дозвола
Б категорије, пробни рад 1 месец.

Кројачица - шивачица

на одређено време до 6 месеци

УСЛОВИ: III степен стручне спреме у наведеном занимању, радно искуство 2 године на изради женске гардеробе, пробни рад 1 месец.
ОСТАЛО: Пријаве слати у року од 30 дана од дана објављивања огласа.

АУТО-КУЋА „ГУДАЛОВИЋ” ДОО

11070 Нови Београд, Јурија Гагарина 1
тел. 063/206-967

Mедицина
ИНСТИТУТ ЗА
ОРТОПЕДСКО-ХИРУРШКЕ
БОЛЕСТИ „БАЊИЦА“

11000 Београд, Михаила Аврамовића 28
тел. 011/666-0466

Доктор медицине

на специјализацији из анестезиологије,
реаниматологије и интензивне терапије

УСЛОВИ: VII степен стручне спреме; медицински
факултет; положен стручни испит; познавање најмање
једног страног језика; пробни рад три месеца; пожељно је претходно радно искуство у стационарним здравственим установама на истим или сличним пословима.
Кандидати су обавезни да доставе: оверен препис или
фотокопију дипломе о завршеном медицинском факултету (са просечном оценом студирања); оверен препис
или фотокопију дипломе о положеном стручном испиту;
оверен препис или фотокопију дипломе о положеном
испиту за научно звање магистра и/или доктора наука
(ако га кандидат има); потврду о уписаној специјализацији из анестезиологије, реаниматологије и интензивне
терапије, са пуним радним временом; потврду издату
од стране Националне службе за запошљавање о дужини чекања на запослење; доказ о радном искуству у
струци након положеног испита на пословима пружања
здравствене заштите, укључујући и волонтерски стаж
(фотокопија радне књижице или потврда послодавца);
фотокопија личне карте или очитана лична карта (уколико лична карта поседује чип); биографију са адресом
и контакт телефоном. Пријаве са непотпуном документацијом или које нису у складу са условима овог огласа,
као и неблаговремене пријаве, неће бити разматране.
Кандидати који уђу у ужи избор ће бити позвани на разговор.

3 извршиоца

СПЕЦИЈАЛНА БОЛНИЦА
„СВЕТИ САВА“

УСЛОВИ: III или II степен стручне спреме у било ком
занимању. Пријаве слати у року од 15 дана од дана
објављивања огласа.

Медицинска сестра - техничар

Перач моторних возила

Подршка
запошљавању
особа са
инвалидитетом
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11000 Београд, Немањина 2
тел. 011/6642-831

УСЛОВИ: средња стручна спрема, медицинска школа;
положен стручни испит за звање медицинска сестра техничар; лиценца издата од стране надлежног органа
(ако је кандидат у радном односу) или решење о упису
у комору (ако кандидат није у радном односу). Кандидат је дужан да уз пријаву на оглас приложи: фотокопију дипломе о завршеној средњој медицинској школи; фотокопију уверења о положеном стручном испиту
за звање медицинска сестра - техничар; фотокопију
лиценце издате од стране надлежног органа (ако је кандидат у радном односу) или решење о упису у комору
(ако кандидат није у радном односу), кратку биографију
са адресом и контакт телефоном. Пријаве се подносе
поштом на наведену адресу болнице. Пријаве поднете
мимо означеног рока и без потпуне документације неће
се узимати у разматрање.
Национална служба за запошљавање • www.nsz.gov.rs

Mедицина

ДОМ ЗДРАВЉА СРПСКА ЦРЊА
Српска Црња, П. А. Чарнојевића 15

Специјалиста гинекологије и
акушерстава

на одређено време до повратка запослене са
породиљског одсуства

Опис послова: открива, прати, лечи гинеколошка
обољења, бави се превентивним радом, врши систематске прегледе жена, трудница, даје савете о контрацепцији, врши колпоскопске прегледе, а по потреби и
ултразвучне прегледе, ради на здравственом васпитању и превенцији; стара се да медицинске сестре које
раде са њим у тиму правилно и тачно спроводе наложену терапију, повремено контролише њихов рад, како
из домена струке, тако и из домена вођења потребне
документације; утврђује и води потребну медицинску
документацију и евиденцију.
УСЛОВИ: VII/2 степен стручне спреме, медицински
факултет, положен специјалистички испит из гинекологије и акушерства. Уз зехтев за заснивање радног односа приложити: CV (кратку биографију), оверену фотокопију дипломе о завршеној школи, оверену фотокопију
дипломе о положеном специјалистичком испиту, оверену фотокопију уверења о положеном стручном испиту,
дозволу за рад - лиценцу издату од надлежног органа
или решење о упису у комору. Кандидати који се јаве
на оглас могу бити позвани на разговор ради пружања
додатних података који могу бити важни за одлуку о
пријему (претходно искуство у раду, просечна оцена у
току школовања, додатно образовање или оспособљеност, дужина трајања школовања, итд.). О разговору са
кандидатом обавезно се сачињава записник. О избору кандидата одлучује директор Дома здравља Српска Црња. Рок у коме кандидат мора бити обавештен о
избору не може бити дужи од 30 дана. Приликом заснивања радног односа, кандидати су дужни да доставе
лекарско уверење као доказ о здравственој способности за послове за које се заснива радни однос. Оглас
се објављује код Националне службе за запошљавање
и на веб-страници Министарства здравља РС (www.
zdravlje.gov.rs). Рок за подношење пријава је 15 дана
од дана објављивања огласа у публикацији „Послови“.
Захтев за заснивање радног односа са назнаком „За
радно место“ доставити поштом или личном доставом
у писарницу Дома здравља Српска Црња, П.А.Чарнојевића 15.

ДОМ ЗДРАВЉА „ДР МИЛУТИН ИВКОВИЋ“
Београд - Палилула, Кнез Данилова 16

Доктор специјалиста педијатрије
Опис послова: организује и спроводи мере на очувању
и унапређењу здравља појединаца и породице, ради
на откривању и сузбијању фактора ризика за настанак
болести, односно на спровођењу скрининг програма
у складу с посебним програмима донетим у складу са
прописима и планом рада службе, врши дијагностику и
благовремено лечење пацијената, указује хитну медицинску помоћ, упућује пацијента у одговарајућу здравствену установу према медицинским индикацијама,
односно код лекара специјалисте и усклађује мишљења
Бесплатна публикација о запошљавању

и предлоге за наставак лечења пацијента, прописује
лекове и медицинска средства, спроводи здравствену заштиту из области менталног здравља. У поступку остваривања здравствене заштите изабрани лекар
упућује пацијента на секундарни и терцијарни ниво,
на основу мишљења доктора медицине специјалисте
одговарајуће гране медицине упућује пацијента на терцијарни ниво, води потпуну медицинску документацију
о здравственом стању пацијента, фактурише здравствене услуге које пружа, сви лекарски прегледи из области
педијатрије, систематски лекарски прегледи, лекарски
прегледи у саветовалишту, лекарски преглед пре имунизације, лекарски преглед за превремени полазак
детета у школу, категоризација деце ометене у психофизичком развоју, лекарски преглед новорођенчета у
стану, саветовање са родитељима, едукација средњег,
вишег и високог кадра у оквиру програма стручног
усавршавања, учествује у реализацији програма здравствено-васпитног рада, врши здравствено-васпитни и
хигијенско-епидемиолошки надзор над установама за
дневни боравак деце, стручно води здравствене раднике током стажа и приправничког стажа и одговоран
је за њихову практичну едукацију, ради у комисијама и
на посебним програмима према плану у складу са позитивним прописима, вођење електронског здравственог
картона, вакциналног картона, обавља преглед пред
упућивање у установу за колективни боравак, спровођење здравствено-васпитног плана, саветовање са
родитељима, одговара за заштиту на раду за себе и за
свој тим, обавља и друге послове из домена своје струке
по налогу непосредног руководиоца, за свој рад одговоран је непосредном руководиоцу и начелнику службе.
УСЛОВИ: завршен медицински факултет, положен
стручни испит, специјализација из педијатрије, VII/2
степен стручне спреме, лиценца или решење о упису
у комору, познавање рада на рачунару (основни пакет
MS Office и Windows окружење). Критеријуми: 2 године диспанзерског рада, просечна оцена на студијама,
просечна оцена на специјалистичком испиту, дужина
студирања. Уз молбу приложити: биографију, фотокопију дипломе о завршеној школи, фотокопију дипломе о положеном стручном испиту, фотокопију дипломе о положеном специјалистичком испиту, фотокопију
лиценце или фотокопију решења о упису у комору и
фотокопију држављанства. Доставити неоверене фотокопије, које се не враћају кандидатима.

Доктор медицине
2 извршиоца

Опис послова: организује и спроводи мере на очувању
и унапређењу здравља појединаца и породице, ради
на откривању и сузбијању фактора ризика за настанак
болести, односно, на спровођењу скрининг програма у
складу с посебним програмима донетим у складу са прописима и планом рада службе, врши дијагностику и благовремено лечење пацијената, указује хитну медицинску помоћ, упућује пацијента у одговарајућу здравствену
установу према медицинским индикацијама, односно
код лекара специјалисте и усклађује мишљења и предлоге за наставак лечења пацијента, прописује лекове
и медицинска средства, спроводи здравствену заштиту
из области менталног здравља у смислу превенције у
оквиру прописаног скрининга, ране дијагностике поре29.06.2016. | Број 680-681 |
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мећаја, упућивања на специјалистичко консултативни
преглед, прописивање препоручене терапије и упућивање на виши ниво здравствене заштите. У поступку остваривања здравствене заштите изабрани лекар
упућује пацијента на секундарни и терцијарни ниво,
на основу мишљења доктора медицине специјалисте
одговарајуће гране медицине упућује пацијента на терцијарни ниво, води потпуну медицинску документацију
о здравственом стању пацијента, фактурише здравствене услуге које пружа, даје оцену радне способности
и упућује на лекарску и инвалидску комисију, ради у
комисијама и на посебним програмима, издаје стручно мишљење, лекарско уверење, на лични захтев и на
службени захтев код одређених случајева болести и
повреда, у стручном раду је самосталан и одговоран за
координаторни рад у својој јединици, прати и предлаже
измене у процедуралном раду у оквиру акредитацијских
стандарда, обавља и друге послове из делокруга своје
струке по налогу непосредног руководиоца и начелника
службе којима је одговоран за свој рад.
УСЛОВИ: завршен медицински факултет, положен
стручни испит, VII/1 степен стручне спреме, лиценца
или решење о упису у комору, познавање рада на рачунару (основни пакет MS Office i Windows окружење). Уз
молбу приложити: биографију, фотокопију дипломе о
завршеној школи, фотокопију дипломе о положеном
стручном испиту, фотокопију лиценце или фотокопију
решења о упису у комору и фотокопију држављанства.
Доставити неоверене фотокопије, које се не враћају
кандидатима.
ОСТАЛО: Рок за подношење пријаве је 8 дана од дана
објављивања огласа, поштом или личном доставом у
писарницу Дома здравља “Др Милутин Ивковић”, Кнез
Данилова 16, IV спрат, соба 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.

ПОНИШТЕЊЕ ОГЛАСА
ДОМ ЗДРАВЉА „ДР МИЛУТИН ИВКОВИЋ“
Београд - Палилула, Кнез Данилова 16

Оглас објављен у публикацији „Послови“
01.06.2016. године поништава се у целости.

ОПШТА БОЛНИЦА КРУШЕВАЦ
37000 Крушевац, Косовска 16

Виши физиотерапеут

за рад на Одељењу за рану и дечију
рехабилитацију Службе за физикалну
медицину и рехабилитацију Опште болнице
Крушевац, на одређено време ради замене
привремено одсутног запосленог

УСЛОВИ: виша медицинска школа физиотерапеутског смера или висока медицинска школа струковних
студија, струковни физиотерапеут и положен стручни
испит, VI/1 степен, поседовање лиценце за рад или
решење о упису у комору. Опис послова: према Правилнику о организацији и систематизацији послова Опште
болнице Крушевац.
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Виша медицинска сестра

за рад на Одељењу за интензивно лечење
Службе за хирургију Опште болнице Крушевац,
на одређено време до повратка запослене са
породиљског одсуства, одсуства са рада ради
неге детета или одсуства са рада ради посебне
неге детета

УСЛОВИ: виша медицинска школа, виша медицинска
сестра - техничар или хируршки смер или висока медицинска школа струковних студија, струковна медицинска сестра и положен стручни испит, VI/1 степен, поседовање лиценце за рад или решења о упису у комору.
Опис послова: према Правилнику о организацији и систематизацији послова Опште болнице Крушевац.

Виша медицинска сестра - техничар

у Одсеку за стандардну негу Службе за
урологију Опште болнице Крушевац, на
одређено време до повратка запослене са
породиљског одсуства, одсуства са рада ради
неге детета или одсуства са рада ради посебне
неге детета

УСЛОВИ: виша медицинска школа, смер виша медицинска сестра - техничар, висока медицинска школа
струковних студија, струковна медицинска сестра или
завршен медицински факултет, основне струковне студије првог степена на студијском програму струковна
медицинска сестра - техничар, положен стручни испит,
VI/1 степен, поседовање лиценце за рад или решење
о упису у комору. Опис послова: према Правилнику о
организацији и систематизацији послова Опште болнице Крушевац.

Медицински техничар - лаборант

за рад у Служби микробиолошке дијагностике
Опште болнице Крушевац, на одређено време
ради замене одсутног запосленог

УСЛОВИ: средња медицинска школа, смер за лабораторијског техничара и положен стручни испит, IV степен,
поседовање лиценце за рад или решења о упису у комору. Опис послова: према Правилнику о организацији и
систематизацији послова Опште болнице Крушевац.
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), оверену фотокопију дипломе, oверену фотокопију уверења о положеном стручном испиту, оверену фотокопију лиценце или
решења о упису у именик одговарајуће коморе. Пријавом на оглас кандидат даје своју сагласност за обраду
података о личности у сврхе избора за пријем у радни однос. Подаци се не 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 оснос. Рок за подношење пријава је 8 дана од
дана објављивања у публикацији „Послови“. Уколико
изабрани кандидат не достави наведена документа у
остављеном року, са њим се неће закључити уговор о
Национална служба за запошљавање • www.nsz.gov.rs
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раду. Оглас се објављује и на веб-сајту Министарства
здравља Републике Србије. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати. Пријаву доставити у
затвореној коверти, са назнаком „За оглас“ и називом
и редним бројем радног места за које се конкурише, на
адресу: Општа болница Крушевац, Косовска 16, 37000
Крушевац.

ДОМ ЗДРАВЉА АЛЕКСИНАЦ

18220 Алексинац, Момчила Поповића 144

1) Специјалиста педијатрије или доктор
медицине

за рад у Одељењу за здравствену заштиту деце,
на одређено време због повећаног обима посла,
до 24 месеца

2) Доктор медицине

УСЛОВИ: Поред општих услова предвиђених законом
и: завршена средња медицинска школа - општи смер
(IV степен) и положен стручни испит. Уз пријаву, у којој
је потребно навести за које радно место се пријављујете, треба доставити: 1. кратку биографију са адресом
и контакт телефоном; 2. оверену фотокопију дипломе
о завршеној средњој медицинској школи - општи смер;
3. оверену фотокопију уверења о положеном стручном
испиту; 4. извод из матичне књиге рођених (оригинал
или оверена фотокопија, не старије од шест месеци).
Кандидати који су радили у струци дужни су да доставе и оверену фотокопију лиценце. Рок за подношење
пријава је 8 дана од дана објављивања у публикацији
„Послови“. Непотпуне и неблаговремене пријаве се
неће разматрати. Пријаву са документацијом доставити
на адресу: Општа болница Пожаревац, Братства јединства 135, 12000 Пожаревац.

„БАДИЋ ЛЕБЕН“ ДОО

за рад у Одељењу за кућно лечење и
здравствену негу, на одређено време због
повећаног обима посла, до 24 месеца

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

3) Доктор медицине

Дипломирани социјални радник

за рад у Служби за хитну медицинску помоћ, на
одређено време због повећаног обима посла,
до 24 месеца
3 извршиоца

4) Доктор медицине

за рад у Одељењу за здравствену заштиту
одраслих становника, на одређено време због
повећаног обима посла, до 24 месеца
2 извршиоца

УСЛОВИ: Општи услови у складу са Законом о раду.
Посебни услови: висока школска спрема здравствене
струке, положен стручни испит, положен специјалистички испит (за специјалисту педијатрије); 3), 4) висока
школска спрема здравствене струке, положен стручни
испит. Кандидати су обавезни да уз пријаву доставе:
оверену фотокопију дипломе о завршеном медицинском факултету, оверену фотокопију уверења о положеном стручном испиту, оверену фотокопију дипломе
о положеном специјалистичком испиту (за специјалисту
педијатрије), биографију са адресом и контакт телефоном. Рок за пријаву је 8 дана од дана објављивања
огласа. Пријаве на оглас доставити лично или поштом
на адресу: Дом здравља Алексинац, Момчила Поповића
144, 18220 Алексинац, са назнаком: Пријава на оглас
број 5/2016. Пријаве са непотпуном документацијом,
као и неблаговремене пријаве, неће бити разматране.
Контакт телефон: 018/804-256.

ОПШТА БОЛНИЦА ПОЖАРЕВАЦ

12000 Пожаревац, Братства јединства 135

Медицински техничар - сестра

за рад у Одсеку онкологије, на одређено време
3 месеца, због повећаног обима посла
2 извршиоца

Опис послова: обавља све послове као и медицински
техничари опште неге, али и раствара цитостатике и
апликује исте.
Бесплатна публикација о запошљавању

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.

ЛАБОРАТОРИЈА ЗА
МЕДИЦИНСКУ БИОХЕМИЈУ „АЛБ“
Барајево, Светосавска 82г
тел. 065/6732-645

Лабораторијски техничар
УСЛОВИ: IV степен стручне спреме у наведеном занимању са положеним стручним испитом, без обзира на
радно искуство, познавање рада на рачунару.

УСТАНОВА СОЦИЈАЛНЕ ЗАШТИТЕ
„LONG LIFE”
Мељак, Ибарски пут 75
тел. 011/8340-282

Медицинска сестра

на одређено време до 6 месеци

УСЛОВИ: IV степен стручне спреме у наведеном занимању, са положеним стручним испитом, без обзира на
радно искуство.

Неговатељица за комплетну негу
корисника
на одређено време до 6 месеци

УСЛОВИ: I степен стручне спреме, без обзира на радно
искуство.
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ДОМ ЗА СТАРЕ „ПАДИНА”

11000 Београд, Цветанова ћуприја 111
тел. 011/346-2092

Медицинска сестра - техничар
на одређено време

Опис посла: медицинска нега старих лица.
УСЛОВИ: завршена медицинска школа; рад у сменама
12 сати; пожељно положен стручни испит; пожељно
радно искуство. Јављање кандидата на контакт телефон: 011/346-2092. Оглас траје 15 дана.

ДОМ ЗДРАВЉА СВИЛАЈНАЦ

35210 Свилајнац, Краља Петра Првог 47

Лекар специјалистa педијатaр

у Служби за здравствену заштиту деце са ПП

Опис радног места: Обавља послове превентивне здравствене заштите деце у примарној здравственој заштити, обавља послове лечења болесне деце у примарној
здравственој заштити, обавља систематске прегледе
и вакцинацију деце по плану програму, води прописану здравствену евиденцију и документацију, обавља и
остале послове здравствене струке, по налогу начелника службе, коме и одговара за свој рад.
УСЛОВИ: висока стручна спрема - медицински факултет, положен стручни испит, положен специјалистички испит за педијатра, лиценца за рад ЛКС, познавање
рада на рачунару. Рок за подношење пријава је 8 дана
од дана објављивања огласа у публикацији „Послови”.
Молбе достављати на горенаведену адресу, са назнаком
„Пријава за заснивање радног односа - лекар специјалиста педијатар у Дому здравља Свилајнац“. Непотпуне и
неблаговремене молбе неће се разматрати. Кандидати
уз пријаву на оглас са кратком биографијом као доказе подносе оверене фотокопије: дипломе о завршеном
медицинском факултету, уверења о положеном стручном испиту, уверења о положеном специјалистичком
испиту за педијатра, лиценце за рад ЛКС.

ОПШТА БОЛНИЦА
СРЕМСКА МИТРОВИЦА
22000 Сремска Митровица
тел. 022/610-222 лок.164
e-mail: info@obsm.rs

Доктор на одељењу

за рад на Одељењу интерне медицине 1
- Одељење кардиологије са коронарном
јединицом, Сектор за интернистичке гране
медицине, на одређено време до повратка
раднице са породиљског одсуства и одсуства са
рада ради посебне неге детета

УСЛОВИ: завршен медицински факултет и положен
специјалистички испит из интерне медицине или опште
медицине или завршен медицински факултет и положен стручни испит (VII/2 или VII/1 степен стручне спреме). Трајање конкурса: 8 дана.

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

Медицинска сестра - техничар

за потребе Одсека опште кардиологије, на
одређено време до повратка запослене са
трудничког боловања, породиљског половања
и боловања ради неге детета

УСЛОВИ: IV степен стручне спреме, завршена медицинска школа општег смера; положен стручни испит.
Приликом пријављивања на оглас потребно је доставити следећа документа: пријаву на оглас са кратком
биографијом, оверену фотокопију дипломе о стеченом

КОЊИЧКИ КЛУБ
”HORSELAND”

22410 Пећинци - Деч, Змај Јовина бб
тел. 063/875-4517
e-mail: kkhorseland@gmail.com

Лекар специјалиста клиничке
биохемије
место рада - Пећинци и Шимановци

Опис посла: лице одговорно за правилан рад биохемијске лабораторије, за тачност анализа, за безбедност
лабораторије, за лабораторијског техничара.
УСЛОВИ: VII/1 или VII/2 степен, лекар специјалиста
клиничке биохемије, медицински биохемичар, фармацеутски биохемичар, доктор клиничке биохемије, положен стручни испит или лиценца, минимум једна година радног искуства, рад на рачунару. Лице за контакт:
Наташа Ћирић. Трајање огласа: 15 дана.
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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, Синђелићева 62, 14000 Ваљево, са
назнаком: “Пријава на оглас за пријем у радни однос за
послове ________ (навести тачан профил за који кандидат подноси пријаву)“.

шење пријава је 8 дана од дана објављивања у средствима јавног информисања. Избор између кандидата
који испуњавају услове огласа извршиће се на основу
члана 9 тачка 3 и 4 Посебног колективног уговора за
здравствене установе чији је основач Република Србија.
Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати. Пријаве слати на адресу: Здравствени центар Сурдулица, Српских владара 111, 17530 Сурдулица.

ОПШТА БОЛНИЦА ВАЉЕВО

ДОМ ЗДРАВЉА „ДР СИМО МИЛОШЕВИЋ”

Доктор медицине

у Служби опште медицине
4 извршиоца

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

за потребе Службе за психијатрију, на
одређено време ради замене привремено
одсутне запослене, до повратка са трудничког
боловања, породиљског боловања и боловања
ради неге детета

УСЛОВИ: VII степен стручне спреме, завршен медицински факултет, положен стручни испит. 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, Синђелићева 62, 14000 Ваљево, са назнаком:
“Пријава на оглас за пријем у радни однос за послове
________ (навести тачан профил за који кандидат подноси пријаву).“

ЗДРАВСТВЕНИ ЦЕНТАР СУРДУЛИЦА
17530 Сурдулица, Српских владара 111
тел. 017/815-300, 815-182

Доктор медицине
УСЛОВИ: VII/1 степен - средња стручна спрема, завршен медицински факултет и положен стручни испит.
Уз пријаву на оглас доставити: оверену копију дипломе
о завршеном медицинском факултету, оверену копију
уверења о положеном стручном испиту за доктора
медицине, извод из књиге рођених, уверење из евиденције Националне службе за запошњавање, лекарско уверење. Избор између кандидата који испуњавају
услове огласа извршиће се на основу чл. 9 тачка 3 и 4
посебног колективног уговора за здравствене установе,
чији је оснивач Република Србија.

ЗДРАВСТВЕНИ ЦЕНТАР СУРДУЛИЦА
17530 Сурдулица, Српских владара 111

Доктор медицине
2 извршиоца

УСЛОВИ: VII степен стручне спреме, положен стручни
испит. Уз пријаву на оглас доставити: оверену фотокопију дипломе о завршеном медицинском факултету,
оверену фотокопију уверења о положеном стручном
испиту за доктора медицине, извод из матичне књиге рођених, извод из евиденције Националне службе
за запошљавање, лекарско уверење. Рок за подноБесплатна публикација о запошљавању

11030 Београд, Пожешка 82

Доктор медицине

УСЛОВИ завршен медицински факултет, положен
стручни испит, VII/1 степен стручне спреме, важећа
лиценца из своје струке, познавање рада на рачунару
(основни пакет MC Office и Windows окружење). Кандидати подносе: пријаву на оглас са кратком биографијом,
извод из матичне књиге рођених/венчаних, уверење о
држављанству, фотокопију дипломе о завршеном медициниском факултету, фотокопију уверења о положеном
стручном испиту, фотокопију лиценце или решења о
упису у комору, фотокопију личне карте.

Стручни сарадник за здравственоинформациони систем

у Служби за социјалну медицину и
здравствено-информациони систем и
поливалентну патронажу, са пробним радом од
3 месеца

УСЛОВИ: завршен факултет ИТ образовања, VII/1 степен стручне спреме, знање енглеског језика, положен
возачки испит Б категорије. Кандидати подносе: пријаву
на оглас са кратком биографијом, извод из матичне
књиге рођених/венчаних, уверење о држављанству,
фотокопију дипломе о завршеном факултету ИТ образовања, доказ о знању енглеског језика, копију возачке дозволе Б категорије, фотокопију личне карте. Рок
за подношење пријава је 8 дана од дана објављивања
огласа у публикацији „Послови”, на сајту Министарства
здравља РС и сајту Дома здравља „Др Симо Милошевић”.
Пријаве са потребном документацијом се подносе путем
поште или предајом на адресу: Дома здравља „Др Симо
Милошевић”, 11030 Београд, Пожешка 82 или у архиви, III спрат, соба број 15. Неблаговремене и непотпуне
пријаве неће бити разматране. Обавештење о избору
кандидата биће објављено на сајту Дома здравља. По
завршетку огласа предата документа се неће враћати
кандидатима.

Први
утисак је
најважнији
будите
испред свих
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СПЕЦИЈАЛНА БОЛНИЦА ЗА ПЛУЋНЕ
БОЛЕСТИ
„ОЗРЕН” СОКОБАЊА
18230 Сокобања, Насеље Озрен бб

Књиговођа

на одређено време до добијања сагласности
Министарства здравља за пријем на
неодређено време, а најдуже до 12 месеци,
због повећаног обима посла

Опис посла: Води књиге основних средстава, средстава заједничке потрошње, ситног инвентара, заштитне
обуће и одеће, ауто-гума, лекова на залихи и у употреби,
обрачунава годишњу амортизацију основних средстава
и средстава заједничке потрошње и предрачун амортизације за сваки месец. Обрачунава годишњи отпис ситног инвентара и ауто-гума у употреби. Стара се о примени прописа и аката о заштитној обући и одећи. Лично је
одговоран за обрачунавање ревалоризације основних
средстава и средстава заједничке потрошње, за правилну примену прописа у вези разврставања ствари
и опреме које се сматрају основним средствима и ситним инвентаром. Одговара за тачност датих података
ради осигурања имовине болнице. Усклађује аналитику
са синтетиком главне књиге и податке из магацинске
картотеке и апотеке са књиговодственим подацима.
Води материјално књиговодство животних намирница, канцеларијског, текстилног и техничког материјала, материјала за одржавање чистоће, чврстог и течног горива и мазива и амбалаже и другог материјала.
Лично одгoвара за ажурност и исправност података и
исказаног стања. Усклађује материјално књиговодство
са главним књиговодством и магацинском картотеком .
За свој рад одговара шефу рачуноводства и помоћнику
директора за немедицинске послове.
УСЛОВИ: Поред општих услова предвиђених законом,
кандидати треба да испуњавају и следеће услове: завршена средња економска школа, годину дана радног
искуства, добро познавање рада на рачунару. Као доказе о испуњености ових услова, кандидати су дужни да
доставе: пријаву на конкурс са кратком биографијом,
бројем телефона и адресом; оверену фотокопију дипломе о завршеној средњој економској школи. 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”. Пријаве које пристигну по
истеку овог рока сматраће се неблаговременим и неће
бити разматране. Контакт телефон: 018/830-927. Пријаве на оглас достављати у затвореним ковертама, путем
поште, на адресу: Специјална болница за плућне болести „Озрен” Сокобања, Насеље Озрен бб, 18230 Сокобања, уз напомену: „Пријава на оглас за књиговођу“,
или лично у просторијама болнице.

стручни испит, лиценцa за рад у струци или решење
о упису у Комору медицинских сестара и здравствених техничара. Као доказе о испуњености 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. 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 огласа у публикацији „Послови”. Пријаве које пристигну по
истеку овог рока сматраће се неблаговременим и неће
бити разматране. Контакт телефон: 018/830-927. Пријаве на оглас достављати у затвореним ковертама, путем
поште, на адресу: Специјална болница за плућне болести „Озрен“ Сокобања, Насеље Озрен бб, 18230 Сокобања, уз напомену: „Пријава на оглас за сестру” или
лично у просторијама болнице.

Доктор медицине

на одређено време од 6 месеци, због повећаног
обима посла
2 извршиоца

УСЛОВИ: Поред општих услова предвиђених законом,
кандидати треба да испуњавају и следеће услове: завршен медицински факултет; положен стручни испит;
лиценцa за рад у струци или решење о упису у лекарску комору. Као доказе о испуњености ових услова,
кандидати су дужни да доставе: пријаву на конкурс са
кратком биографијом, бројем телефона и адресом, оверену фотокопију дипломе о завршеном медицинском
факултету, оверену фотокопију уверења о положеном
стручном испиту, оверену фотокопију лиценце за рад у
струци или оверену фотокопију решења о упису у именик лекарске коморе. 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“.
Пријаве које пристигну по истеку овог рока сматраће
се неблаговременим и неће бити разматране. Контакт
телефон: 018/830-927. Пријаве на оглас достављати у затвореним ковертама, путем поште, на адресу:
Специјална болница за плућне болести „Озрен“ Сокобања, Насеље Озрен бб, 18230 Сокобања, уз напомену:
„Пријава на оглас за лекара“ или лично у просторијама
болнице.

Медицинска сестра - техничар општег
смера

на одређено време од 6 месеци, због повећаног
обима посла
3 извршиоца

УСЛОВИ: Поред општих услова предвиђених законом,
кандидати треба да испуњавају и следеће услове: завршена средња медицинска школа - општи смер, положен
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Грађевинарство и индустрија

Грађевинарство и индустрија
„БАНЕ МПИ“ ДОО
ПОГОН СОМБОР

Сомбор, Стапарски пут бб
тел. 064/825-11-25
e-mail: hr@bane.rs

Технолог

у Сектору површинске заштите, на одређено
време 2 месеца (постоји могућност заснивања
радног односа на неодређено време)

Опис посла: организује рад Одељења галванизације;
континуирано прати технологију и квалитет превлаке;
врши истраживања у области основне хемије; практичан
рад у лабораторији; анализе и закључивање на основу
експеримената; пројектовање хемијских постројења;
писање извештаја и препорука у смислу унапређивања
производње са аспекта галванске заштите
УСЛОВИ: дипломирани технолог (VII степен стручне
спреме) - смер хемијска технологија, или електро хемија
- површинска заштита; пожељно искуство из области
површинске заштите; рад на рачунару, MS office пакет
- средњи ниво; енглески језик - средњи ниво; пожељна возачка дозвола Б категорије; обезбеђен смештај;
рад у две смене. Трајање конкурса: до 17.07.2016. године. Кандидати могу своје радне биографије да доставе
путем имејл адресе. Лице за контакт Марина Белушевић.

„БАНЕ МПИ“ ДОО
ПОГОН СОМБОР

Сомбор, Стапарски пут бб
тел. 064/825-11-25
e-mail: hr@bane.rs

Технолог развоја и одржавања алата и
машина

на одређено време 2 месеца (постоји могућност
заснивања радног односа на неодређено време)

Опис посла: редовно прегледа и контролише параметре процеса и готовог производа; учествује у формирању инструкција за производњу (технолошка упутства,
параметри производње, рецептуре за производњу);
константно ради на унапређењу производних процеса и готових производа; користи иновативне технике
и методологије при решавању и смањењу губитака и
шкартова у производњи; анализира застоје на производним линијама и узроке настајања неусаглашеног
производа и покреће иницијативу за отклањање истих;
организација текућег и ремонтног одржавања; утврђивање кварова и надгледање сервисних интервенција;
пројектовање алата и процеса производње; стварање
и ажурирање конструктивне документације производа;
систематизација свих битних података о производима.

Посао се не чека,
посао се тражи
Бесплатна публикација о запошљавању

УСЛОВИ: дипломирани машински инжењер (VII степен
стручне спреме), смер није битан; радно искуство је
пожељно; рад на рачунару, MS office пакет и AutoCad
програм - средњи ниво; енглески језик - средњи
ниво; пожељна возачка дозвола Б категорије; обезбеђен смештај; рад у две смене. Трајање конкурса: до
17.07.2016. године. Кандидати могу своје радне биографије да доставе путем имејл адресе.

„ЕНАЛ-ЕЛЕКТРО“ ДОО

Нови Београд, Србобранска 2
e-mail: maksim.radovic@enal-elektro.com

Електромонтер - електроинсталатер,
електротехничар, електромеханичар,
електротехничар енергетике,
електротехничар аутоматике,
електромонтер мрежа и постројења
10 извршилаца

Опис посла: монтажа, одржавање и ремонт електроинсталација, електро-енергетске и мернорегулационе
опреме.
Место рада: запошљавање у Републици Србији, након
тога упућивање запослених на привремени рад у СР
Немачку.
УСЛОВИ: III или IV степен стручне спреме електро
струке; радно искуство је небитно; дужина радног времена 8 сати; теренски рад; обезбеђен смештај; обезбеђен превоз; обезбеђена исхрана. Трајање конкурса: до попуне радног места. Кандидати се могу јавити
послодавцу путем горенаведеног имејла. Лице за контакт: Максим Радовић.

„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.
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„ЕЛИТШПЕД“ ДОО

24000 Суботица, Аге Мамужића 5
тел. 024/686-725, 063/107-8430

Радник за машином у производњи
дрвене амбалаже
УСЛОВИ: без обзира на степен и врсту стручне спреме; рад у сменама. Кандидати могу да се јаве на горенаведени контакт телефон. Оглас остаје отворен до
21.07.2016. године.

АД „ПУТЕВИ”

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

Ауто-механичар

на одређено време до 2 године
5 извршилаца

УСЛОВИ: III степен стручне спреме, ауто-механичар,
предност имају кандидати са искуством у струци.

Саобраћај и везе
BLIZANCI TRADE
ПРИВАТНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ТРГОВИНУ
И ТРАНСПОРТ
Београд, Беранска 58г
тел. 063/289-498, 011/7700-772
e-mail: blizancitrade@sezampro.rs

Наша фирма је основана 1995. године и успешно послује
на тржишту двадесет година. Примарна делатност нам
је друмски превоз терета на територији РС. Потребан
нам је:

Возач
Услови: да је кандидат из Београда, положене категорије Ц и Е; радно искуство. Кандидати треба да се јаве
на број телефона: 063/204-316, Милан Грујић.

„МИЛШПЕД“ ДОО

Ауто-електричар

Београд, Савски насип 7
e-mail: masa.novakovic@milsped.com
тел. 062/889-54-35

УСЛОВИ: III степен стручне спреме, ауто-електричар,
предност имају кандидати са искуством у струци.

за рад у Суботици, на одређено време
6 месеци
5 извршилаца

на одређено време до 2 године
3 извршиоца

Возач моторног возила

Возач шлепера и тандема

на одређено време до 2 године
10 извршилаца

Опис посла: превоз робе на територији РС, са унапред
дефинисаном рутом.

УСЛОВИ: III степен стручне спреме, возач моторног
возила, предност имају кандидати са искуством у струци.

УСЛОВИ: III или IV степен стручне спреме; минимум 6
месеци радног искуства; возачка дозвола Е категорије.
Услови рада: дужина радног времена 8 сати; рад у сменама. Трајање конкурса: до попуне радног места. Кандидати се могу јавити послодавцу путем телефона или
имејла. Лице за контакт: Маша Новаковић.

Руковалац грађевинским машинама
на одређено време до 2 године
10 извршилаца

УСЛОВИ: III степен стручне спреме, руковалац грађевинским машинама, предност имају кандидати са искуством у струци.

„МИЛШПЕД“ ДОО

Београд, Савски насип 7
e-mail: masa.novakovic@milsped.com
тел. 062/889-54-35

Возач теретњака

Помоћни грађевински радник

за рад у Суботици, на одређено време
6 месеци
5 извршилаца

ОСТАЛО: Потребно је да кандидати буду са подручја
Општина Ужице, Пријепоље, Прибој, Сјеница, Бајина
Башта. За све запослене обезбеђен је превоз, смештај
и храна. Молбе доставити лично или поштом на адресу
или на имејл: kadrovi@puteviuzice.com.

Опис посла: транспорт робе из дистрибутивних центара
до крајњих корисника.

на одређено време до 2 године
20 извршилаца

Први
утисак је
најважнији
будите
испред свих
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УСЛОВИ: III или IV степен стручне спреме; минимум 6
месеци радног искуства; возачка дозвола Ц категорије.
Услови рада: дужина радног времена 8 сати, рад у сменама. Трајање конкурса: до попуне радног места. Кандидати се могу јавити послодавцу путем телефона или
имејла. Лице за контакт: Маша Новаковић.

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

Пољопривреда / Култура и информисање / Наука и образовање

Пољопривреда
ВЕТЕРИНАРСКИ ЗАВОД „СУБОТИЦА”
А.Д. СУБОТИЦА
24000 Суботица, Београдски пут 123
e-mail: ljiljana.obradovic@victoriagroup.rs

Сарадник у одељењу хемијске контроле
на одређено време

УСЛОВИ: VII степен стручне спреме, дипломирани хемичар или дипломирани инжењер технологије, познавање
рада на рачунару, енглески језик - средњи ниво, радно
искуство 5 година, рад у хемијској лабараторији, рад са
документима и познавање ГМП и ИСО стандарда. Кандидати своје биографије могу слати на горенаведен
имејл или поштом. Оглас остаје отворен до 04.07.2016.
године.

Култура и информисање
ЗАВИЧАЈНИ МУЗЕЈ
ПЕТРОВАЦ НА МЛАВИ

12300 Петровац на Млави, Српских владара 163
тел. 012/334-808
e-mail: muzejpetrovacnamlavi@gmail.com

Историчар уметности

на одређено време од 6 месеци

УСЛОВИ: завршен филозофски факултет, група за историју уметности (VII/1 степен стручне спреме), познавање рада на рачунару. Доставити следећа документа:
оверену фотокопију дипломе, уверење о држављанству, извод из матичне књиге рођених, CV/биографију.
Општи услови запошљавања одређени су у складу са
Правилником о систематизацији радних места у Завичајном музеју у Петровцу на Млави и Статутом Завичајног музеја Петровац на Млави. Рок за подношење пријава је осам дана од дана објављивања.

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

ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА
„БОШКО БУХА“ - ПАЛИЛУЛА
Београд, Прерадовићева 2а
тел. 011/7292-218

Васпитач

на одређено време ради замене одсутног
запосленог преко 60 дана
4 извршиоца

Посао се не чека, посао се тражи
Бесплатна публикација о запошљавању

УСЛОВИ: високо образовање васпитача на студијама
првог степена или студијама другог степена или студијама у трајању од три године или на основним студијама у трајању од најмање четири године или више
образовање васпитача; кандидат мора да има образовање из психолошких, педагошких 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; без обзира на радно искуство;
да има психичку, физичку и здравствену способност за
рад са децом; уверење о здравственој способности; да
кандидат није осуђиван правоснажном пресудом за кри29.06.2016. | Број 680-681 |

41

Наука и образовање

вична 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 васпитно-образовни рад.
ОСТАЛО: Уз пријаву доставити: оверену фотокопију
дипломе о одговарајућој стручној спреми или уверења
о стеченој стручној спреми; извод из матичне књиге
рођених (фотокопија); уверење о држављанству (фотокопија); ако кандидат није стекао одговарајуће образовање на српском језику - уверење да је положио испит
из српског језика са методиком по програму одговарајуће високошколске установе. Уверење да кандидат
није осуђиван установа прибавља службеним путем.
Непотпуне, неуредне и неблаговремене пријаве неће
бити узете у разматрање. Рок за подношење пријава је
8 дана од дана објављивања конкурса на адресу установе, поштом или лично, од 9 до 15 часова.

Медицинска сестра - васпитач

на одређено време ради замене одсутног
запосленог преко 60 дана
2 извршиоца

УСЛОВИ: IV степен стручне спреме, средња медицинска школа, васпитачки смер; без обзира на радно искуство; да кандидат има психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом; уверење о здравственој
способности; да кандидат није осуђиван правоснажном
пресудом за кривична дела утврђена у чл. 120 став 1
тачка 3 Закона о основама система образовања и васпитања; да има држављанство Републике Србије; да зна
језик на коме се остварује васпитно-образовни рад.
ОСТАЛО: Уз пријаву доставити: оверену фотокопију
дипломе о одговарајућој стручној спреми или уверења
о стеченој стручној спреми; извод из матичне књиге
рођених (фотокопија); уверење о држављанству (фотокопија). Уверење да кандидат није осуђиван установа
прибавља службеним путем. Непотпуне, неуредне и
неблаговремене пријаве неће бити узете у разматрање.
Рок за подношење пријава је 8 дана од дана објављивања конкурса, на адресу установе, поштом или лично,
од 9 до 15 часова.

Сервирка

на одређено време ради замене одсутног
запосленог преко 60 дана

УСЛОВИ: I степен стручне спреме, основна школа; II
степен стручне спреме, ПК радник куварске струке;
без обзира на радно искуство; уверење о здравственој
способности; да кандидат није осуђиван правоснажном
пресудом за кривична дела утврђена у чл. 120 став 1
тачка 3 Закона о основама система образовања и васпитања; да има држављанство Републике Србије.
ОСТАЛО: Уз пријаву доставити: оверену фотокопију
дипломе о одговарајућој стручној спреми или уверења
о стеченој стручној спреми извод из матичне књиге
рођених (фотокопија); уверење о држављанству (фотокопија). Уверење да кандидат није осуђиван установа
прибавља службеним путем. Непотпуне, неуредне и
неблаговремене пријаве неће бити узете у разматрање.
Рок за подношење пријава је 8 дана од дана објављивања конкурса, на адресу установе, поштом или лично,
од 9 до 15 часова.

Помоћни кувар

на одређено време ради замене одсутног
запосленог преко 60 дана

УСЛОВИ: I степен стручне спреме, осмогодишња школа
или II степен стручне спреме ПК радник, угоститељске
струке; без обзира на радно искуство; могућа провера
психофизичких и радних способности; уверење о здравственој способности; да кандидат није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дела утврђена у чл. 120
став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања
и васпитања; да има држављанство Републике Србије.
ОСТАЛО: Уз пријаву доставити: оверену фотокопију
дипломе о одговарајућој стручној спреми или уверења
о стеченој стручној спреми; извод из матичне књиге
рођених (фотокопија); уверење о држављанству (фотокопија). Уверење да кандидат није осуђиван установа
прибавља службеним путем. Непотпуне, неуредне и
неблаговремене пријаве неће бити узете у разматрање.
Рок за подношење пријава је 8 дана од дана објављивања конкурса на адресу установе, поштом или лично,
од 09 до 15 часова.

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

Доцент за ужу научну област
Управљање производњом и услугама
на одређено време од 5 година

Посао се не чека, посао се тражи
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УСЛОВИ: научни назив доктора наука из одговарајуће
научне области; научни односно стручни радови
објављени у научним часописима или зборницима са
рецензијама и способност за наставни рад. Уз пријаву
приложити: диплому о одговарајућој стручној спреми из
одговарајуће научне области, биографију, списак радова и саме радове.
Национална служба за запошљавање • www.nsz.gov.rs
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Асистент за ужу научну област
Математичке методе у менаџменту и
информатици

Наставник за избор у звање ванредног
професора за ужу научну област
Интерна медицина (кардиологија)

Асистент за ужу научну област
Операциона истраживања

Наставник за избор у звање ванредног
професора за ужу научну област
Хирургија са анестезиологијом (општа
хирургија)

на одређено време од 3 године

на одређено време од 3 године

УСЛОВИ: студент докторских студија или магистар наука из одговарајуће области коме је прихваћена тема
докторске дисертације, који је претходне нивое студија
завршио са укупном просечном оценом најмање8, смисао за наставни рад. Уз пријаву приложити: диплому о
одговарајућој стручној спреми; потврду о уписаним докторским студијама; за студенте са завршеним магистарским студијама - потврду о прихваћеној теми докторске
дисертације; биографију, списак радова и саме радове.
ОСТАЛО: Услови за избор прописани су Законом, Статутом Универзитета, Статутом Факултета и Правилником о организацији послова на Факултету. Сви прилози
достављају се у електронској форми на CD-у. Конкурс
је отворен 15 дана од дана објављивања у публикацији
„Послови“. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће
се разматрати.

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
МЕДИЦИНСКИ ФАКУЛТЕТ
11000 Београд, Др Суботића 8
тел. 011/3636-352

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

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

Наставник за избор у звање
ванредног професора за ужу научну
област Оториноларингологија са
максилофациијалном хирургијом
на одређено време од 5 година

Наставник за избор у звање ванредног
професора за ужу научну област
Гинекологија и акушерство
на одређено време од 5 година
3 извршиоца

Први
утисак је
најважнији
будите
испред свих

на одређено време од 5 година

на одређено време од 5 година
2 извршиоца

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

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

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

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

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

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

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

Наставник за избор у звање доцента
за ужу научну област Хирургија са
анестезиологијом (општа хирургија)
на одређено време од 5 година

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

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

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

Бесплатна публикација о запошљавању
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Сарадник за избор у звање асистента за
ужу научну област Микробиологија
на одређено време од 3 године

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

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
ГЕОГРАФСКИ ФАКУЛТЕТ

11000 Београд, Студентски трг 3/III
тел. 011/2637-421

Сарадник у звању асистента за ужу
научну област Физичка географија
на одређено време од 3 године

УСЛОВИ: студент докторских студија који је претходне
нивое студија завршио са укупном просечном оценом
од најмање осам и који показује смисао за наставни
рад или магистар наука са прихваћеом темом докторске дисертације. Остали услови утврђени су Законом
о високом образовању („Сл. гласник РС“, бр. 76/05,
100/07-аутентично тумачење, 97/08, 44/10, 93/12,
89/13, 99/14, 45/15-аутентично тумачење и 68/15) и
Статутом Географског факулета. Пријаве кандидата са
прилозима (биографија, списак научних радова, радови, дипломе о одговарајућој стручној спреми) подносе
се факултету, на наведену адресу, у року од 15 дана од
дана објављивања конкурса. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узети у разматрање.

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
ФИЛОЗОФСКИ ФАКУЛТЕТ

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

Редовни професор за ужу научну
област Социологија

предност имају кандидати чије је тежиште
истраживања економија

Редовни професор за ужу научну
област Социологија
2 извршиоца

Редовни професор за ужу научну
област Историја српског народа у
новом веку
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Редовни професор за ужу научну
област Историја српског народа
у средњем веку са историјском
географијом и старословенским
језиком
Редовни професор за ужу научну
област Историја ликовних уметности и
архитектуре
предност имају кандидати чије је тежиште
истраживања историја модерне уметности

Редовни професор за ужу научну
област Историја ликовних уметности и
архитектуре
Редовни професор за ужу научну
област Општа психологија
Редовни професор за ужу научну
област Археологија
са 30% радног времена

Ванредни професор за ужу научну
област Општа филозофија

на одређено време од пет година, предност
имају кандидати чије је тежиште истраживања
историја филозофије

Ванредни професор за ужу научну
област Општа филозофија

на одређено време од пет година, предност
имају кандидати чије је тежиште истраживања
филозофија политике

Ванредни професор за ужу научну
област Општа психологија
на одређено време од пет година
2 извршиоца

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

Ванредни професор за ужу научну
област Андрагогија

са 70% радног времена, на одређено време од
пет година

Ванредни професор за ужу научну
област Општа психологија

на одређено време од пет година, предност
имају кандидати чије је тежиште истраживања
когнитивна психологија

Посао се не чека,
посао се тражи
Национална служба за запошљавање • www.nsz.gov.rs
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Ванредни професор за ужу научну
област Општа психологија

на одређено време од пет година, предност
имају кандидати чије је тежиште истраживања
психологија рада

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

Доцент за ужу научну област Општа
филозофија

на одређено време од пет година, предност
имају кандидати чије је тежиште истраживања
Историја филозофије

Доцент за ужу научну област Општа
филозофија

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

Доцент за ужу научну област Општа
психологија
на одређено време од пет година
3 извршиоца

Доцент за ужу научну област Општа
психологија

на одређено време од пет година, предност
имају кандидати чије је тежиште истраживања
клиничка психологија

Доцент за ужу научну област
Археологија
на одређено време од пет година
2 извршиоца

Доцент за ужу научну област
Византологија

на одређено време, замена привремено
одсутног запосленог

Доцент за ужу научну област Класичне
науке

на одређено време од пет година, предност
имају кандидати чије је тежиште истраживања
византијска и новогрчка филологија

УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме, научни степен
доктора наука из уже научне области за коју се бира,
способност за наставни рад.

Асистент за ужу научну област Историја
ликовних уметности и архитектуре
са 50% радног времена, на одређено време од
три године
2 извршиоца

Асистент за ужу научну област Општа
филозофија

на одређено време од три године, предност
имају кандидати чије је тежиште истраживања
историја филозофије
Бесплатна публикација о запошљавању

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, дипломирани
историчар уметности, у складу са правилима студија
која су важила до 10.09.2005. године или лице које је
уписало докторске студије историје ликовних уметности
и архитектуре и на претходно завршеним основним и
мастер студијама остварило просечну оцену најмање
осам и које показује смисао за настави и научни рад или
лице које је уписало докторске студије историје ликовних уметности и архитектуре, без претходно завршених
мастер студија, односно стекло стручни назив дипломирани у одговарајућој научној области и основне студије
завршило са просечном оценом најмање осам; VII/2 степен стручног образовања и прихваћена тема докторске
дисертације.

Сарадник у настави за ужу научну
област Класичне науке

на одређено време од једне године, предност
имају кандидати чије је тежиште истраживања
латинска лингвистика

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме из уже научне
области, просечна оцена на основним студијама најмање 8.

Сарадник у настави за ужу научну
област Археологија

са 70% радног времена, на одређено време од
једне године

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме из уже научне
области, просечна оцена на основним студијама најмање 8.
ОСТАЛО: Поред општих услова кандидати треба да
испуњавају и услове предвиђене одредбама Закона о
високом образовању („Сл. гласник РС“, бр. 76/05) и Статута факултета. Пријаве кандидата са прилозима (биографију са неопходним подацима за писање извештаја,
дипломе, списак објављених радова и осталу пратећу
документацију), доставити на наведену адресу факултета. Контакт телефон: 011/3206-104, Радмила Ђорђевић,
стручни сарадник за радне односе.

ГРАЂЕВИНСКИ ФАКУЛТЕТ
УНИВЕРЗИТЕТА У БЕОГРАДУ

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

Редовни професор за ужу научну
област Хидрологија
Ванредни професор за уже научне
области Механика нестишљивих
флуида и хидраулика, експлоатација
и заштита подземних вода и Еколошко
инжењерство
на одређено време од пет година

Доцент или ванредни професор за
уже научне области Фотограметрија
и даљинска детекција и Земљишни
информациони системи
на одређено време од пет година
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УСЛОВИ: VIII степен стручне 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. Уз пријаву доставити: биографију са подацима о
досадашњем раду, списак научних радова и оверен препис дипломе. Рок за пријављивање је 15 дана од дана
објављивања кoнкурса. Непотпуне и неблаговремено
достављене пријаве неће се узимати у разматрање.

тета (“Сл. билтен АФ”, бр. 105/15 - пречишћен текст)
и Законом о раду (“Сл. гласник РС”, бр. 24/05, 61/05,
54/09, 32/13 и 75/14). Пријаве кандидата са прилозима:
биографија, библиографија (списак стручних и научних
радова) оверене копије диплома, оверена копија уверења о држављанству, подносе се на адресу факултета.

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
АРХИТЕКТОНСКИ ФАКУЛТЕТ

Наставник у звању ванредног
професора на одређено време од
5 година или у звању редовног
професора на неодређено време, за
ужу научну област Ваздухопловство

Београд, Булевар краља Александра 73/II

Наставник за ужу научну, односно
уметничку област Урбанизам и
просторно планирање

на Департману за урбанизам, на одређено
време од пет година

УСЛОВИ: Општи и посебни услови предвиђени су чланом 65 Закона о високом образовању (“Сл. гласник РС”,
бр. 76/05, 100/07 - аутентично тумачење, 97/08, 44/2010,
93/12, 89/13, 99/14, 45/15 - аутентично тумачење и
68/15), Статутом Универзитета у Београду („Гласник
УБ“, бр. 186/15 - пречишћен текст) и Статутом Факул-

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
МАШИНСКИ ФАКУЛТЕТ
Београд, Краљице Марије 16

УСЛОВИ: завршен машински факултет, VIII степен стручне спреме, доктор наука и други услови утврђени чланом 65 Закона о високом образовању и чланом 118 Статута Машинског факултета.

Наставник у звању доцента или у звању
ванредног професора за уже научне
области Технологија материјала машински материјали и Заваривање и
сродни поступци
на одређено време од 5 година

УСЛОВИ: завршен машински факултет, VIII степен стручне спреме, доктор наука и други услови утврђени чланом 65 Закона о високом образовању и чланом 118 Статута Машинског факултета.
ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс доставити: биографију, оверене копије диплома, списак радова и сепарате објављених радова. Пријаве доставити на адресу:
Машински факултет, Краљице Марије 16, 11120 Београд 35, соба 121, у року од 15 дана од дана објављивања конкурсa.

ТЕХНИКУМ ТАУРУНУМ
ВИСОКА ИНЖЕЊЕРСКА ШКОЛА
СТРУКОВНИХ СТУДИЈА
Београд - Земун, Наде Димић 4
тел. 011/2619-673, 011/2611-081
www.tehnikum.edu.rs
info@tehnikum.rs

Наставник у звање професора
струковних студија за предмете који
припадају ужој стручној области
Производне технологије у машинству

Шанса за младе
Школа је знање,
посао је занат
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УСЛОВИ: завршен машински факултет, стечен одговарајући научни степен, доктор наука из релевантне
области у односу на предметни конкурс, одговарајуће
стручне и научне референце и исказан смисао за
наставни рад.

www.nsz.gov.rs
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Наставник у звање предавача
струковних студија за предмете који
припадају ужој стручној области
Производне технологије у машинству
и предмете који припадају ужој
стручној области Основе машинског
инжењерства (предмети: Машински
елементи и Елементи машина и
уређаја)
на период од 5 година

УСЛОВИ: завршен машински факултет, стечен одговарајући академски степен магистар наука или научни
степен доктор наука из релевантне области у односу
на предметни конкурс, одговарајуће стручне и научне
референце и исказан смисао за наставни рад.

Наставник у звање предавача за
предмете који припадају ужој стручној
области Пројектовање саобраћајних
токова и Организација саобраћаја
и транспорта (предмети: Теорија
саобраћајних токова и Путеви и уличне
мреже) и предмете који припадају
ужој стручној области Безбедност и
регулисање саобраћаја (предмети:
Безбедност саобраћаја и Регулисање
саобраћаја)
на период од 5 година

УСЛОВИ: завршен саобраћајни факултет, стечен одговарајући академски степен магистар наука или научни
степен доктор наука из релевантне области у односу
на предметни конкурс, одговарајуће стручне и научне
референце и исказан смисао за наставни рад.
ОСТАЛО: Остали услови према Закону о високом образовању и општим актима школе. Уз пријаву кандидат
доставља биографију са подацима о досадашњем раду,
оверену копију диплома о претходно завршеном образовању и извод из матичне књиге рођених (оверена
копија или оригинал). Пријаве на конкурс подносе се
у року од 8 дана од дана објављивања, на адресу Техникум Таурунум - Висока инжењерска школа струковних студија, 11080 Београд - Земун, Наде Димић 4. Све
информације могу се добити радним данима, од 9 до 14
часова, на број телефона: 011/2619-673.

ОСНОВНА ШКОЛА
„БОШКО БУХА”

Београд, XXI дивизије 31
тел/факс: 011/2417-174, 2402-393

Наставник у продуженом боравку

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

УСЛОВИ: дипломирани дефектолог, смер олигофренолошки, смер специјални педагог - ресоцијализант.
Кандидати треба да имају одговарајуће образовање у
складу са чланом 8, став 2 Закона о основама система
образовања и васпитања („Службени гласник РС”, бр.
Бесплатна публикација о запошљавању

72/09, 52/11, 55/13, 35/15 и 68/15); да имају психичку,
физичку и здравствену способност за рад са децом и
ученицима; да нису осуђивани правоснажном пресудом
за кривична дела утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3
Закона о основама система образовања и васпитања;
да су држављани Републике Србије; да знају језик на
коме се остварује образовно-васпитни рад. Уз пријаву
кандидати су дужни да доставе доказе о испуњавању
услова за радно место на које конкуришу, и то: доказ о
одговарајућем образовању - диплома (оверена фотокопија), доказ о држављанству Републике Србије (оверена
фотокопија), извод из матичне књиге рођених (оверена
фотокопија). Извештај о извршеном претходном лекарском прегледу (лекарско уверење) доставља изабрани
кандидат пре закључења уговора о раду. Извештај из
казнене евиденције секретаријата унутрашњих послова прибавља школа по службеној дужности. Пријаве са
потпуном документацијом кандидати треба да шаљу на
адресу школе у року од 8 дана од дана објављивања
огласа. Непотпуне и неблаговреме пријаве неће се разматрати у поступку избора кандидата. Кандидати који
испуњавају услове конкурса обавезни су да обаве психолошку процену код Националне службе запошљавања, а по захтеву школе.

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
ПОЉОПРИВРЕДНИ ФАКУЛТЕТ
Београд - Земун, Немањина 6

Наставник за избор у звање и на
радно место редовног професора или
ванредног професора за ужу научну
област Технолошка микробиологија

редовни професор се бира на неодређено
време, а ванредни професор на одређено време
од 5 година

УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме, докторат из одговарајуће научне области, способност за наставни рад.

Наставник за избор у звање и на
радно место редовног професора или
ванредног професора за ужу научну
област Математика и информатика
редовни професор се бира на неодређено
време, а ванредни на одређено време од 5
година

УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме, докторат из одговарајуће научне области, способност за наставни рад.

Наставник за избор у звање и на радно
место ванредног професора за ужу
научну област Биохемија
на одређено време од 5 година

УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме, докторат из одговарајуће научне области, способност за наставни рад.

Наставник за избор у звање и на радно
место ванредног професора за ужу
научну област Хербологија
на одређено време од 5 година
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УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме, докторат из одговарајуће научне области, способност за наставни рад.

Наставник за избор у звање и на
радно место ванредног професора или
доцента за ужу научну област Посебно
воћарство
на одређено време од 5 година

УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме, докторат из одговарајуће научне области, способност за наставни рад.

Наставник за избор у звање и на радно
место наставника страног језика за ужу
научну област Стручни језик, предмет
Енглески језик
на одређено време од 4 године

Сарадник за избор у звање и на
радно место сарадника у настави за
ужу научну област Рачуноводство и
финансије
на одређено време од 1 године

УСЛОВИ: студент мастер академских или специјалистичких студија који је студије првог степена завршио са
укупном просечном оценом најмање 8.

Сарадник за избор у звање и на радно
место сарадника у настави за ужу
научну област Пољопривредна техника
на одређено време од 1 године

УСЛОВИ: студент мастер академских или специјалистичких студија који је студије првог степена завршио са
укупном просечном оценом најмање 8.
ОСТАЛО: Остали услови утврђени су Законом о високом образовању, Правилником о начину и поступку
стицања звања и заснивања радног односа наставника Универзитета у Београду, Критеријумима за стицање
звања наставника на Универзитету у Београду и Статутом факултета, у складу са којима ће бити извршен
избор пријављених кандидата. Пријаве на конкурс са
доказима о испуњености услова (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:
Пољопривредни факултет у Београду - Земун, Немањина 6. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће бити
разматране. Кокнурс је отворен 15 дана.

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

Ванредни професор за ужу научну
област Економска теорија и анализа
- Основи економије и економика
транзиције
на одређено време од 5 година

УСЛОВИ: научни назив доктора наука и способност за
наставни рад. Поред наведених услова кандидати треба
да испуне и друге услове прописане одредбама Закона
о високом образовању, Статута Универзитета у Београду, Статута факултета, Критеријума за стицање звања
наставника на Универзитету у Београду и Критеријума
за стицање звања наставника и сарадника на Економском факултету у Београду.

Сарадник у настави за ужу научну
област Статистика и математика Економетрија, основи економетрије и
економетријска анализа временских
серија
на одређено време од 1 године

Сарадник у настави за ужу научну
област Статистика и математика Економско математички методи и
модели
на одређено време од 1 године

УСЛОВИ: прописани Законом о високом образовању,
Статутом факултета, Правилником о ближим условима
за избор сарадника факултета и Критеријумима за стицање звања наставника и сарадника Економског факултета.
ОСТАЛО: Пријаве на конкурс са доказима о испуњености услова конкурса достављају се на наведену
адресу факултета, соба 139, у року од 15 дана од дана
објављивања конкурса.

ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА
„ДЕЧИЈИ ОСМЕХ“

11271 Сурчин, Војвођанска 386/д
тел. 065/200-78-78
e-mail: vrtic.decijiosmeh@gmail.com

Медицинска сестра - васпитач
на одређено време

УСЛОВИ: IV степен стручне спреме одговарајућег занимања, 6 месеци радног искуства, поседовање лиценце
за рад. Предвиђен је рад по сменама. Документа која је
потребно доставити: кратка биографија, оверена фото-
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копија дипломе, фотокопија извода из матичне књиге
рођених, доказ о поседовању лиценце за рад, фотокопија држављанства.

Васпитач

на одређено време
2 извршиоца

УСЛОВИ: VI/2 степен стручне спреме одговарајућег
занимања, 6 месеци радног искуства, поседовање
лиценце за рад. Предвиђен је рад по сменама. Документа која је потребно доставити: кратка биографија, оверена фотокопија дипломе, фотокопија извода из матичне књиге рођених, доказ о поседовању лиценце за рад,
фотокопија држављанства.
ОСТАЛО: Рок за подношење пријава је 7 дана од дана
објављивања, на адресу Предшколске установе или
слањем на имејл адресу.
ЈАГОДИНА
ЕКОНОМСКО-ТРГОВИНСКА ШКОЛА
35250 Параћин, Драгољуба Јовановића 2
тел. 035/570-877

1) Наставник економске групе предмета
на одређено време ради замене одсутног
запосленог преко 60 дана

УСЛОВИ: дипломирани економиста, мастер економиста.

2) Шеф рачуноводства

на одређено време ради замене одсутног
запосленог преко 60 дана

УСЛОВИ: дипломирани економиста, мастер економиста.
ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс кандидати треба да приложе: оверену фотокопију дипломе о стеченој стручној
спреми, потврду (уверење) о образовању из психолошких, педагошких и методичких дисциплина стеченом
на високошколској установи од најмање 30 бодова и 6
бодова праксе у установи - за наставника (ред. број 1),
извод из матичне књиге рођених, уверење о држављанству. Лекарско уверење се доставља пре закључења
уговора о раду. Уверење да кандидат није осуђиван
прибавља школа по службеној дужности. Документација не сме бити старија од 6 месеци. Са кандидатима
пријављеним на конкурс надлежна служба за запошљавање ће обавити претходну проверу психофизичких
способности.
КОСОВСК А МИТРОВИЦ А
ОШ „СВЕТИ САВА“
Сушица, 38205 Грачаница

Директор

на период од четири године

УСЛОВИ: За директора може бити изабрано лице које
испуњава следеће услове: поседовање одговарајућег
високог образовања из члана 8 став 2 Закона о основама система образовања и васпитања (високо образовање стечено на студијама другог степена - мастер
академске студије, специјалистичке академске студије
Бесплатна публикација о запошљавању

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 уређивало
високо образовање до 10. септембра 2005. године, за
наставника средње стручне школе, педагога или психолога; поседовање дозволе за рад (лиценце), обука
и положен испит за директора установе; поседовање
психичке, физичке и здравствене способности за рад са
децом и ученицима; поседовање држављанства Републике Србије; знање језика на коме се изводи образовно-васпитни рад; да кандидат није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дела утврђена у чл. 120
став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања и
васпитања; непостојање дискриминаторног понашања,
утврђеног у складу са законом; најмање пет година
рада у установи на пословима образовања и васпитања,
након стеченог одговарајућег образовања. Кандидат за
директора мора да испуњава услове прописане чланом
120 Закона о основама система образовања и васпитања.
ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс кандидати треба да приложе: доказ о држављанству - оригинал (извод из матичне књиге рођених, не старији од 6 месеци или трајан,
уверење о држављанству); оверен препис - фотокопију
дипломе о стеченој стручној спреми; оверен препис фотокопију документа о положеном испиту за лиценцу,
односно стручном испиту; доказ о знању језика на коме
се изводи образовно-васпитни рад (осим кандидата који
су одговарајуће знање стекли на том језику); потврду
о радном искуству у области образовања и васпитања;
преглед кретања у служби са биографским подацима;
уверење да се против кандидат не води истрага, не старије од 6 месеци. Конкурсну документацију поднети на
адресу: ОШ „Свети Сава“ Сушица, 38205 Грачаница, са
назнаком „За конкурс“. Рок за пријављивање кандидата
је 15 дана од дана објављивања конкурса. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узети у разматрање.
Ближе информације о конкурсу могу се добити код
секретара школе и путем телефона: 038/64-612.
К РА Г У Ј Е В А Ц
ФАКУЛТЕТ МЕДИЦИНСКИХ НАУКА
34000 Крагујевац, Светозара Марковића 69
тел. 034/306-800

Наставник у звању ванредног
професора за ужу научну област
Микробиологија и имунологија
на одређено време 5 година

УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме, завршен медицински факултет, докторат из научне области за коју се
бира и завршена одговарајућа специјализација.

Наставник у звању ванредног
професора за ужу научну област
Микробиологија и имунологија
на одређено време 5 година

УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме, завршен медицински факултет, докторат из научне области за коју се
бира и завршена одговарајућа специјализација.
29.06.2016. | Број 680-681 |
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Сарадник у звању асистента за ужу
научну област Интерна медицина
на одређено време 3 године

УСЛОВИ: завршен медицински факултет са укупном
просечном оценом најмање 8 и уписане докторске академске студије или магистар медицинских наука коме
је прихваћена тема докторске дисертације и завршена
одговарајућа специјализација.

Сарадник у звању асистента за ужу
научну област Интерна медицина
на одређено време 3 године

УСЛОВИ: завршен медицински факултет са укупном
просечном оценом најмање 8 и уписане докторске академске студије или магистар медицинских наука коме
је прихваћена тема докторске дисертације и завршена
одговарајућа специјализација.

Сарадник у звању асистента за ужу
научну област Биохемија
на одређено време 3 године

УСЛОВИ: завршен медицински факултет са укупном
просечном оценом најмање 8 и уписане докторске академске студије или магистар медицинских наука коме је
прихваћена тема докторске дисертације.

Сарадник у звању асистента за ужу
научну област Педијатрија
на одређено време 3 године

УСЛОВИ: завршен медицински факултет са укупном
просечном оценом најмање 8 и уписане докторске академске студије или магистар медицинских наука коме
је прихваћена тема докторске дисертације и завршена
одговарајућа специјализација.

Сарадник у звању асистента за ужу
научну област Офталмологија
на одређено време 3 године

УСЛОВИ: завршен медицински факултет са укупном
просечном оценом најмање 8 и уписане докторске академске студије или магистар медицинских наука коме
је прихваћена тема докторске дисертације и завршена
одговарајућа специјализација.

Истраживач-приправник за ужу научну
област Пародонтологија
на одређено време 3 године

УСЛОВИ: завршен стоматолошки факултет са укупном
просечном оценом најмање 8 и уписане докторске академске студије.
ОСТАЛО: За наставнике: услови утврђени одговарајућим
одредбама Закона о високом образовању („Сл. гласник РС“ бр. 76/2005, 100/2007 - аутентично тумачење,
97/2008, 44/2010, 93/2012, 89/2013 и 99/2014), Статутом Универзитета у Крагујевцу, Правилником о начину
и поступку заснивања радног односа и стицању звања
наставника Универзитета у Крагујевцу и Статутом
Факултета медицинских наука у Крагујевцу, у складу са
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којима ће бити извршен избор пријављених кандидата.
Уз пријаву на конкурс потребно је доставити и: биографију, фотокопију оверених диплома, списак стручних и
научних публикација и по један примерак тих публикација, а за кандидате који су у радном односу на Факултету медицинских наука у Крагујевцу и потврду Комисије
за квалитет о педагошком раду. За сараднике: услови
утврђени одговарајућим одредбама Закона о високом
образовању („Сл. гласник РС“ бр. 76/2005, 100/2007
- аутентично тумачење, 97/2008, 44/2010, 93/2012,
89/2013 и 99/2014), Статутом Универзитета у Крагујевцу
и Статутом Факултета медицинских наука у Крагујевцу,
у складу са којима ће бити извршен избор пријављених
кандидата. Уз пријаву на конкурс доставити: биографију, потврду о уписаним докторским студијама, фотокопију оверених диплома, списак стручних и научних
публикација и по један примерак тих публикација. За
научна и истраживачка звања: услови утврђени одговарајућим одредбама Закона о високом образовању („Сл.
гласник РС“ бр. 76/2005, 100/2007 - аутентично тумачење, 97/2008, 44/2010, 93/2012, 89/2013 и 99/2014),
Закона о научноистраживачкој делатности („Сл. гласник
РС“ бр. 110/2005, 50/2006, 18/2010 и 112/2015) и Статутом Факултета медицинских наука у Крагујевцу, у складу са којима ће бити извршен избор пријављених кандидата. Уз пријаву на конкурс доставити: биографију,
потврду о уписаним докторским студијама, фотокопију
оверених диплома, списак стручних и научних публикација и по један примерак тих публикација. Сву конкурсну документацију са доказима о испуњености услова
конкурса кандидати су у обавези да доставе и у електронској форми (на компакт диску - CD). Рок за пријаву
је 15 дана.
ЛОЗНИЦ А
ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА „БАМБИ“
15300 Лозница, Генерала Јуришића 3
тел. 015/882-122

Ликвидатор - контиста

на одређено време ради замене одсутног
запосленог преко 60 дана

УСЛОВИ: услови из члана 120 Закона о основама система образовања и васпитања; најмање 1 година рада
на административним пословима и знање рада на рачунару. Уз пријаву доставити: оверену фотокопију дипломе о завршеној средњој економској школи или вишој економија и предузетништво; извод из матичне књиге
рођених (оригинал или оверена фотокопија, не старија
од 6 месеци), извод из МК држављана (не старији од
шест месеци, оригинал или оверена фотокопија). Пријаве слати на адресу установе, у року од 8 дана од дана
објављивања.
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НОВИ СА Д

ВИСОКА ПОСЛОВНА ШКОЛА
СТРУКОВНИХ СТУДИЈА

21000 Нови Сад, Владимира Перића Валтера 4
тел. 021/4854-028

Предавач за ужу област Пословна
економија
на одређено време од 5 година

УСЛОВИ: др наука, мр наука или специјалиста академских студија - интердисциплинарна област менаџмент
у образовању или област економске науке; објављени
научни и стручни радови, најмање пет, из уже области
за коју се кандидат бира; способност за наставни рад;
држављанство Републике Србије.

Наставник вештина за ужу област
Финансије
2 извршиоца

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме (I степен високог
образовања) или дипломске академске студије (мастер)
- економске науке; објављени научни и стручни радови
из уже области за коју се кандидат бира; способност за
наставни рад; држављанство Републике Србије.

УСЛОВИ: доктор ликовних уметности, репрезентативне
референце у области уметности (самосталне и групне
изложбе), способност за наставни рад.
ОСТАЛО: Услови за избор су предвиђени Законом о
високом образовању, Статутом Универзитета, Правилником о систематизацији радних места и Правилником
о ближим условима и поступку за избор наставника и
сарадника на Универзитету Едуконс. Уз пријаву кандидат треба да приложи: краћу биографију; извод из
матичне књиге рођених; уверење о држављанству; оверене копије диплома о високом образовању; дипломе о
научном звању доктора уметности и списак изложби и
објављених радова. Пријаве се подносе у року од 5 дана
од дана објављивања конкурса, на горенаведену адресу. Ближе информације на горенаведени број телефона.

ОСНОВНА ШКОЛА
„АЛЕКСА ШАНТИЋ“

21432 Гајдобра, Невесињска 2
тел/факс: 021/762-054
e-mail: osgajdobra@hallsys.net

Секретар школе

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

21208 Сремска Каменица, Војводе Путника 87
тел. 021/4893-611
e-mail: www.educons.edu.rs

УСЛОВИ: да кандидат има одговарајуће образовање
у складу са Законом о основама система образовања
и васпитања („Сл. гласник РС”, бр. 72/2009, 52/2011,
55/2013,68/2015); психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и ученицима; да није осуђиван
правоснажном пресудом за кривична дела утврђена у
чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања и васпитања; да има држављанство Републике
Србије. Посебни услови који се односе на кандидата:
да испуњава услове из члана 120 став 1 (“Сл. гласник
РС”, бр. број 72/2009, 52/2011, 55/2013 и 68/2015). Уз
пријаву на конкурс кандидати треба да доставе: оверен
препис/фотокопију дипломе о стеченом високом образовању; уверење о држављанству, не старије од 6 месеци (оригинал или оверену фотокопију); извод из матичне књиге рођених (оригинал или оверену фотокопију);
кратку биографију или CV. Неблаговремене и непотпуне
пријаве неће се узети у разматрање. Докази о здравственој, психичкој и физичкој способности прибављају
се пре закључења уговора о раду, а доказ о неосуђиваности прибавља послодавац. Пријаве се подносе на
горенаведену адресу. Рок за пријављивање је 8 дана од
дана објављивања у публикацији „Послови”.

Наставник за ужу уметничку област
Графика - доцент

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

ОСТАЛО: Лице које је правоснажном пресудом осуђено
за кривично дело против полне слободе, фалсификовања јавне исправе коју издаје високошколска установа
или примања мита у обављању послова у високошколској установи, не може стећи звање наставника. Документација за пријаву: фотокопије диплома о завршеним
основним и последипломским студијама, биографија,
списак научних и стручних радова, као и сами радови,
доказ о држављанству. Непотпуне и неблаговремене
пријаве неће се разматрати. Комисија ће у року од 60
дана од дана истека рока за пријаву на конкурс сачинити извештај о пријављеним кандидатима и ставити га на
увид јавности на период од 8 дана, о чему ће кандидати бити обавештени путем огласне табле и сајта школе.
Пријаве се могу поднети лично, радним даном, на адресу школе или путем поште. Рок за пријаву на конкурс је
8 дана од дана објављивања у публикацији „Послови”.

УНИВЕРЗИТЕТ ЕДУКОНС

са непуним радним временом, на одређено
време

УСЛОВИ: доктор ликовних уметности, репрезентативне
референце у области уметности (самосталне и групне
изложбе), способност за наставни рад.

Наставник за ужу уметничку област
Цртање - доцент

са непуним радним временом, на одређено
време
Бесплатна публикација о запошљавању

ФАКУЛТЕТ ТЕХНИЧКИХ НАУКА

Наставник у звање доцента или
ванредног професора за ужу област
Производни и услужни системи,
организација и менаџмент
на одређено време од 5 година

УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме, струке инжењерског менанџмента, услови прописани чланом 64 Закона
о високом образовању и општим актима Универзитета у
Новом Саду, односно Факултета техничких наука.
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Наставник у звање доцента за ужу
област Електроника
на одређено време од 5 година

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

Сарадник у звање асистента за ужу
област Квалитет, ефективност и
логистика
на одређено време од 3 године

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

Наставник у звање доцента за ужу
област Примењене рачунарске науке и
информатика
на одређено време од 5 година

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

Наставник у звање доцента или
ванредног професора за ужу област
Примењене рачунарске науке и
информатика
на одређено време од 5 година

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

Сарадник у звање асистента за ужу
област Примењене рачунарске науке и
информатика
на одређено време 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.
ОСТАЛО: Приложити пријаву за избор у звање и пријем
у радни однос (навести звање, прецизан назив уже
области и датум објављивања конкурса) и доказе о
испуњености услова конкурса: краћу биографију, оверене фотокопије диплома и додатка дипломи, оригинални доказ о држављанству (не старији од 6 месеци),
оригинални извод из матичне књиге рођених, уверење
из суда да кандидат није правоснажно осуђиван (свим
дипломама стеченим у иностранству потребно је при-
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ложити 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. Одлука о избору у звање ступа на снагу почев
од дана ступања на снагу уговора о раду. Конкурс за
наставнике ће бити отворен 15 дана од дана објављивања, а за сараднике 7 дана.

ДОПУНА ОГЛАСА
ФАКУЛТЕТ ТЕХНИЧКИХ НАУКА

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

Оглас објављен 15.06.2016. у публикацији „Послови“ допуњује се за радно место: сарадник у
звање асистента за ужу област Мехатроника,
роботика и аутоматизација и интегрисани системи, на одређено време од 3 године и исправно
треба да гласи:
сарадник у звање асистента за ужу област Мехатроника, роботика и аутоматизација и интегрисани системи, на одређено време од 3 године, са
10% радног времена.
ПАНЧЕВО
ЕКОНОМСКО-ТРГОВИНСКА ШКОЛА
„ПАЈА МАРГАНОВИЋ“
26000 Панчево, Ослобођења 25

Професор српског језика

на одређено време ради замене одсутног
запосленог (до повратка са боловања)

УСЛОВИ: професор, односно дипломирани филолог за
српскохрватски језик и југословенску књижевност; професор, односно дипломирани филолог за југословенску
књижевност и српскохрватски језик; професор, односно
дипломирани филолог за југословенску књижевност и
општу књижевност; професор југословенске књижевности са страним језиком; професор српског језика и
књижевности; професор српске књижевности и језика; професор српске књижевности и језика са општом
књижевношћу; дипломирани филолог за књижевност
и српски језик; дипломирани филолог за српски језик
и књижевност; дипломирани филолог српског језика
са јужнословенским језицима; професор југословенске
књижевности и српског језика; мастер професор језика и књижевности (студијски програми: Српски језик и
Српска књижевност); мастер професор језика и књижевности (србиста) (студијски програм Српска филологија: српски језик и лингвистика); мастер професор
језика и књижевности (србиста) (студијски програми:
српска књиже-вност, Српска књижевност и језик); мастер филолог (студијски програм Филологија, модули:
Српски језик и Српски језик и компаративна књижевност); мастер филолог (студијски програм Српски језик и
књижевност). Пријаве и документа о испуњености услова конкурса (копија дипломе и уверење о држављанству) доставити школи у року од 8 дана од дана објављивања конкурса, на адресу: Економско-трговинска школа
„Паја Маргановић” Панчево, Ослобођења 25. Услови
конкурса утврђени су Правилником о врсти стручне
спреме наставника, стручних сарадника и сарадника у
настави у стручним школама („Сл. гласник РС - ПросветНационална служба за запошљавање • www.nsz.gov.rs

Наука и образовање

ни гласник”, број 5/91, 1/92, 21/93, 3/94, 7/96, 7/98, 3/99,
6/01, 3/03, 5/05, 6/05, 2/07,4/07 и 7/08) и члана 8 став
4 Закона о основама система образовања и васпитања
(„Сл. гласник РС” број 72/09, 52/11 и 55/13).
ПРИЈЕПОЉЕ
ОСНОВНА ШКОЛА „БРАНКО РАДИЧЕВИЋ”
Штаваљ

Директор

на мандатни период од 4 године

УСЛОВИ: кандидат треба да испуњава услове прописане чл. 8 став 2 чл. 59 и чл. 120 Закона о основама система образовања и васпитања („Службени гласник РС”,
бр. 72/09, 52/11, 35/15 - аутентично тумачење и 68/15)
и Правилником о ближим условима за избор директора
установе образовања и васпитања („Службени гласник
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; држављанство РС; да није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дела утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о основама система
образовања и васпитања; најмање пет година рада у
установи на пословима образовања и васпитања након
стеченог одговарајућег образовања; да зна језик на
коме се остварује образовно-васпитни рад. Уз пријаву
кандидат подноси: оверену фотокопију дипломе о стеченом одговарајућем 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; фотокопију радне
књижице; оригинал или оверену фотокопију уверења
да није кривично осуђиван (не старије од 6 месеци);
оригинал или оверену фотокопију уверења да није под
истрагом (не старије од 6 месеци); оригинал или оверену фотокопију уверења о држављанству Републике Србије (не старије од 6 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 6 месеци); биографију са кратким прегледом кретања у служби са предлогом програма рада
директора школе 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.
Уверење о положеном испиту за директора школе се не
Бесплатна публикација о запошљавању

доставља, с обзиром да Министарство просвете, науке
и технолошког развоја није донело подзаконски акт који
уређује програм обуке у складу са стандардима компетенције директора, програм испита, начин и поступак
полагања испита за директора установе. Изабрани кандидат ће имати обавезу да у законском року по доношењу подзаконског акта положи испит за директора.
Рок за подношење пријава је 15 дана од дана објављивања конкурса у публикацији „Послови”. 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 лично или поштом
на адресу: ОШ „Бранко Радичевић”, 36311 Штаваљ,
Ново насеље бб, телефон: 020/571-410, са назнаком
„Пријава на конкурс за директора”.

ЕКОНОМСКО-ТРГОВИНСКА ШКОЛА
ПРИЈЕПОЉЕ
31300 Пријепоље, 4. децембра 3
тел. 033/710-018

Професор економске групе предмета

на одређено време до повратка радника коме
мирује радни однос

УСЛОВИ: Кандидати требају да испуњавају услове прописане чланом 120 Закона о основама система образовања и васпитања. Рок за пријављивање на конкурс је
8 дана дана од дана објављивања конкурса. Неблаговремене и непотпутне пријаве неће се узети у разматрање. Уз пријаву на конкурс кандидати треба да приложе: оверен препис/фотокопију диломе о стеченој
стручној спреми, решење о нострификацији дипломе
(за дипломе за које је то потребно по закону); доказ о
поседовању држављанства Републике Србије (уверење
о држављанству или извод из матичне књиге рођених).
Пријаве послати на адресу школе или предати лично
секретару школе. Ближе информације о конкурсу могу
се добити код секретара школе и путем телефона:
033/710-018.
СРЕМСКА МИТРОВИЦА
ОШ „НЕБОЈША ЈЕРКОВИЋ“
22421 Буђановци, Небојше Јерковића 1
тел/факс: 022/447-214
e-mail: osbudj@mts.rs

Андрагошки асистент

на одређено време, почев од 01.09.2016.године
до 31.08.2017. године

УСЛОВИ: Кандидати треба да испуњавају следеће услове: да имају одговарајућу стручну спрему (IV степен), у
складу са Правилником о степену и врсти образовања
наставника и стручних сарадника у основној школи („Сл.
гласник РС“, бр. 11/2012, 15/2013”), да су држављани
Републике Србије, да имају психичку и физичку способност за рад са ученицима, да нису осуђивани у складу са одредбом чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања и васпитања. Кандидати уз
пријаву треба да приложе следеће доказе: биографију,
диплому о стеченој стручној спреми, извод из матичне
књиге рођених, уверење о држављанству, уверење о
некажњавању, личну карту (очитана или фотокопија).
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Потребно је приложити оригинале или оверене фотокопије докумената. Документа од тачке 3 до тачке 6 не
смеју бити старија од 6 месеци. Пријаве на конкурс се
достављају поштом или лично на адресу школе. Оглас
је отворен 8 дана од дана објављивања у публикацији „Послови”. Телефон за информације: 022/447-214.
Непотпуне и неблаговремене пријаве се неће разматрати.
СУБОТИЦА
УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ
ЕКОНОМСКИ ФАКУЛТЕТ У СУБОТИЦИ
24000 Суботица, Сегедински пут 9-11

Сарадник у звање асистента за ужу
област Финансије
на одређено време од три године

УСЛОВИ: мастер економиста, студент докторских студија одговарајуће области који је претходне нивое студија завршио са укупном просечном оценом најмање 8
и који показује смисао за наставни рад, односно, под
истим условима, магистар наука коме је прихваћена
тема докторске дисертације.

Сарадник у звање асистента за ужу
област Менаџмент
на одређено време од три године

УСЛОВИ: мастер економиста, студент докторских студија одговарајуће области који је претходне нивое студија завршио са укупном просечном оценом најмање 8
и који показује смисао за наставни рад, односно, под
истим условима, магистар наука коме је прихваћена
тема докторске дисертације.

Сарадник у звање асистента за ужу
област Агроекономија
на одређено време од три године
2 извршиоца

дашњем раду, извод из матичне књиге рођених, уверење о држављанству, оверене фотокопије диплома,
потврду о статусу студента на студијама трећег степена,
односно потврду да је лицу прихваћена тема докторске дисертације, списак радова и саме радове, потврду
о томе да лице није правоснажном пресудом осуђено
за кривично дело против полне слободе, фалсификовања јавне исправе коју издаје високошколска установа или примања мита у обављању послова у високошколској установи, као и све остале доказе који упућују
на испуњеност услова предвиђених Законом, Статутом Универзитета, Статутом факултета и Правилником
факултета. Пријаве кандидата са прилозима подносе се
Економском факултету у Суботици, Сегедински пут 9-11,
у року од 8 дана од дана објављивања конкурса. Непотпуне и неблаговремено достављене пријаве неће бити
разматране. Факултет неће враћати примљену конкурсну документацију кандидатима.

ВИСОКА ШКОЛА СТРУКОВНИХ СТУДИЈА
ЗА ОБРАЗОВАЊЕ ВАСПИТАЧА И
ТРЕНЕРА У СУБОТИЦИ
24000 Суботица, Банијска 67
www.vsovsu.rs

Наставник за заснивање радног односа
и избор у звање предавача из области
медицинских наука

са пуним радним временом, подељеним између
здравствене установе као наставне базе и
школе, на одређено време од 5 година
4 извршиоца

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, радни однос у здравственој установи
као наставној бази.

Наставник за заснивање радног односа
и избор у звање професора струковних
УСЛОВИ: мастер економиста, студент докторских сту- студија из области медицинских наука дија одговарајуће области који је претходне нивое стујавно здравље
дија завршио са укупном просечном оценом најмање 8
и који показује смисао за наставни рад, односно, под
истим условима, магистар наука коме је прихваћена
тема докторске дисертације.

ОСТАЛО: Поред наведених услова, кандидати треба да
испуне и друге услове прописане одредбама 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), Статута Универзитета у Новом Саду од 28.12.2010. године, с изменама и допунама од 23.03.2012. године, 11.10.2012. године, 26.02.2013. године, 15.11.2013. године, 04.06.2015.
године и 29.01.2016. године, Статута Економског факултета у Суботици бр. 01-5589 од 25.11.2011. године, с
изменама и допунама од 06.03.2013. године, 04.06.2015.
године, 09.07.2015. године и 14.04.2016. године и Правилника о избору наставника и сарадника Економског
факултета у Суботици бр. 01-141 од 15.01.2013. године, с изменама и допунама од 07.03.2013. године. Уз
пријаву приложити: биографију са подацима о доса-
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УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме, доктор наука из
области медицинских наука, јавно здравље, објављени
стручни радови, искуство у извођењу наставе и способност за наставни рад.

Наставник за заснивање радног односа
и избор у звање професора струковних
студија из области менаџмента у пољу
медицине
са пуним радним временом подељеним између
здравствене установе као наставне базе и
школе

УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме, доктор наука из
области економских наука (менаџмент), објављени
стручни радови, способност за наставни рад, радни
однос у здравственој установи као наставној бази и најмање пет година искуства на економско-финансијским
пословима у установи јавних служби.
Национална служба за запошљавање • www.nsz.gov.rs

Наука и образовање

Наставник за заснивање радног односа
и избор у звање професора струковних
студија из области психолошких наука
УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме, доктор наука из
области психолошких наука, објављени стручни радови,
искуство у извођењу наставе и способност за наставни
рад.
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. Сву конкурсну
документацију, као доказе о испуњености услова конкурса, 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. Пријаве у писаном и електронском облику
слати на горенаведену адресу. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће бити разматране. Конкурс је отворен
8 дана од дана објављивања у публикацији „Послови”.
ШАБАЦ
ОСНОВНА ШКОЛА
„КРАЉ АЛЕКСАНДАР КАРАЂОРЂЕВИЋ“
15306 Прњавор, Војводе Мишића 2
тел. 015/282-218

Наставник енглеског језика

на одређено време до повратка запосленог
са функције директора школе, а најдуже до
31.08.2017. године, са 10% радног времена

Наставник француског језика

на одређено време до повратка запосленог
са функције директора школе, а најдуже до
31.08.2017. године, са 20% радног времена

УСЛОВИ: Поред општих услова прописаних законом,
кандидат мора испуњавати и посебне услове прописане Законом основама система образовања и васпитања
васпитања („Сл. гласник РС“, 72/09, 52/11, 55/13, 35/15 и
68/2015), Законом о основном образовању и васпитању
(„Сл. гласник РС“, бр. 55/2013), Правилником о степену
и врсти образовања наставника који изводе образовно-васпитни рад из изборних предмета у основној школи („Сл. гласник РС - Просветни гласник“, бр. 11/2012
и 15/2013) и Правилником о степену и врсти образовања наставника и стручних сарадника у основној школи („Сл. гласник РС - Просветни гласник“ бр. 11/2012 и
15/2013). Докази који се прилажу уз пријаву на конкурс
су: оверена фотокопија дипломе, оверена фотокопија
уверења о положеном стручном испиту, односно испиту за лиценцу или уверење високошколске установе
Бесплатна публикација о запошљавању

(додатак дипломи) да кандидат има положен испит из
педагогије и психологије, оверена фотокопија уверења
о држављанству. Доказе слати у овереној фотокопији,
јер се исти на враћају. Неблаговремене, непотпуне и
неуредне пријаве се неће узимати у разматрање. Конкурс је отворен 8 дана од дана објављивања у публикацији „Послови“.
УЖИЦЕ
ГИМНАЗИЈА „ЈОСИФ ПАНЧИЋ“
Бајина Башта, Вука Караџића 32
e-mail: gjosifpancic@open.telekom.rs

Наставник немачког језика

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

УСЛОВИ: дипломирани филолог за немачки језик, мастер филолог за немачки језик. Конкурс је отворен до
попуне радног места. Кандидати могу своје радне биографије да доставе мејлом или путем поште, на горенаведену адресу послодавца. Лице за контакт: Радован
Гавриловић.
В РА Њ Е
ЕКОНОМСКО-ТРГОВИНСКА ШКОЛА
Врање, Есперанто бб
тел. 017/422-766

Професор физичког васпитања

са 40% радног времена, на одређено време до
повратка радника са функције

УСЛОВИ: кандидат треба да испуњава услове прописане
Законом о основама система образовања и васпитања:
да има одговарајуће образовање (стручна спрема према
Правилнику о врсти стручне спреме наставника, стручних сарадника и помоћних наставника у стручним школама); да има психичку, физичку и здравствену споспобност за рад са децом и ученицима; да није осуђиван
правоснажном пресудом за кривична дела из чл. 120
став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања
и васпитања; да има држављанство Републике Србије и
зна језик на коме се остварује образовно-васпитни рад.
Уз пријаву на конкурс кандидат треба да приложи следећа документа: оверену фотокопију дипломе о стеченој стручној спреми, уверење о држављанству, извод из
матичне књиге рођених, уверење вишег суда да се не
води кривични поступак, уверење основног суда да се
не води истрага нити је подигнута оптужба, уверење о
психичкој, физичкој и здавственој способности за рад са
децом и ученицима (подноси се пре закључења уговора
о раду). Рок за пријаву је 8 дана од дана објављивања
конкурса. Пријаве слати на адресу: Економско-трговинска школа, Есперанто бб, Врање, контакт телефон:
017/422-766.
ВРШАЦ
ПОНИШТЕЊЕ ОГЛАСА
ОШ „ОЛГА ПЕТРОВ РАДИШИЋ”
26300 Вршац, Вука Караџића 8
тел. 013/801-905
www.olgapetrovradisic.edu.rs

Оглас објављен у публикацији „Послови” 15.06.2016.
године, за наставника биологије, поништава се у
целости.
29.06.2016. | Број 680-681 |
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Највећа понуда
слободних послова
на једном месту
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ПИТАЛИ СТЕ НАС...
Адреса:
Послови - Национална служба
за запошљавање
Гундулићев венац 23-25/IV, 11000 Београд
e-mail: novine@nsz.gov.rs

СТАЖ ОСИГУРАЊА
Радим као лекар четири године у државној установи. Пошто планирам ускоро да дам
отказ ради одласка у иностранство, да ли постоји могућност да самостално уплаћујем допринос за пензијско осигурање? Са сајта сам
преузео образац захтева за стицање својства
осигураника по члану 15, али нисам сигуран
шта треба да поднесем од докумената који су
наведени на крају захтева.
Уплату доприноса по чл. 15 Закона о ПИО
углавном користе осигураници који се налазе ван
осигурања, али који остају у Србији, са пребивалиштем у Србији. То што ви одлазите у иностранство са намером да тамо радите, једног дана може
јако да искомпликује вашу ситуацију, поготово
ако ћете радити у некој од држава са којима имамо споразум о социјалном осигурању. Тада може
да се деси да имате дуплиран стаж у две државе. Према томе, пре него што се одлучите за било
који корак, добро се распитајте о последицама тог
поступка. Што се тиче процедуре за признавање
стажа по чл. 15, ради се о једноставном поступку:
захтевом се изјашњавате о основици осигурања
на коју желите да уплаћујете допринос, а од доказа треба доставити одјаву са осигурања из које се
види да сте лице ван осигурања.
Да ли могу самостално да уплатим стаж
за период за који нисам био запослен да бих
обезбедио континуитет у стажу?
Ова опција није законски омогућена, јер у систему пензијског и инвалидског осигурања не постоји институт откупа или докупа стажа. То значи
да се доприноси не могу ретроактивно уплатити
за период за који није постојала пријава на осигурање, нити се стаж може докупити за убудуће,
једнократном уплатом доприноса.
Остао сам без посла и хтео бих да наставим неко време да сам уплаћујем стаж. Да ли
могу сада самостално да уплаћујем себи радни стаж и колико би то коштало?
Уколико нисте у осигурању, имате могућност
да се укључите у обавезно осигурање по члану
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15 Закона о ПИО и да сами уплаћујете доприносе
за пензијско и инвалидско осигурање на основицу коју одаберете. Обавезно осигурање по овом
основу може трајати онолико колико ви желите.
Напомињемо да је неопходно редовно уплаћивати доприносе за време трајања овог осигурања,
јер у противном период осигурања за који нису
плаћени доприноси не може се признати у стаж.
Да бисте се укључили у обавезно осигурање по
члану 15 Закона о пензијском и инвалидском осигурању потребно је да поднесете захтев надлежној филијали.
Од 1979. до 1987. године радио сам у Словенији. У том периоду за 4 године рада имао
сам увећање стажа 12+4 и за то поседујем
потврду. Од 1987. године до данас радим без
прекида и такође имам увећан радни стаж.
Ускоро пуним 40 година радног стажа, ако
ми се споји и стаж из Словеније. Занима ме
како могу да проверим, пре него што прекинем радни однос, да ли ми је уплаћен допринос за ПИО за рад и бенефиције у Словенији.
Да ли могу да спојим радни и бенефицирани
стаж из Словеније и Србије да бих заједно
остварио пензију из Словеније и Србије?
Пре него што се одлучите за остваривање права на старосну пензију по основу пуног пензијског
стажа, тј. стажа осигурања од 40 година, обавезно
поднесите преко надлежне филијале ПИО захтев
за потврђивање стажа у Словенији. Кад добијете
податке о стажу из Словеније, пажљиво прерачунајте стаж осигурања и проверите да ли вам је
сав стаж у Србији унет у базу података матичне
евиденције. Нарочито обратите пажњу на стаж са
увећаним трајањем. Тек када будете потпуно сигурни да имате довољно признатог стажа од 40
година или довољно бенефицираног стажа да би
вам се снизила старосна граница са којом бисте
испунили услове за пензију, поднесите захтев за
остваривање права на старосну пензију. Иначе,
нема сумње да се стаж из Словеније и Србије сабирају при остваривању права из пензијског и инвалидског осигурања.
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АКТУЕЛНО Сајам запошљавања у Руми

ЕВИДЕНТНО СМАЊЕЊЕ БРОЈА НЕЗАПОСЛЕНИХ

Општина Рума је једна од општина у Србији са веома озбиљним привредним
потенцијалима, па се и инвеститори све више интересују

Т

рећи сајам запошљавања у Срему одржан је 16. јуна у
Руми, у организацији Националне службе за запошљавање и Општине Рума. Сајам је окупио 20 послодаваца и
преко 1.000 тражилаца посла. Тражени су били: инжењери
машинства, производни радници, машински техничари за компјутерско конструисање, радници на градилишту, дипломирани
инжењери пољопривреде за ратарство, дипломирани инжењери
заштите биља, трактористи, електромонтери, бравари, вариоци,
фригомеханичари, монтажери, менаџер продаје, економисти, административни радник, рецепционери, конобари, кувари, спремачице, инжењер система квалитета, шивачи, пакери, кројачи,
техничари у производњи, столар, оператер на ЦНЦ машини, радници у производњи шешира...
Сајам је отворио директор Националне службе за запошљавање Зоран Мартиновић.
„Општина Рума је једна од општина у Србији са веома озбиљним привредним потенцијалима, те се инвеститори све више
интересују, а смањење броја незапослених је евидентно“, рекао је Мартиновић.
Заменица председника општине Рума Марија Стојчевић је истакла да је број незапослених у Руми у току прошле године
смањен за 1400 лица.

Сива економија тема састанка са ММФ-ом

ДА СЕ ПОДИГНЕ КУЛТУРА ИЗВЕШТАВАЊА

Министар финансија Душан Вујовић изјавио је након састанка са
ММФ-ом да је једна од главних тема
била сива економија, а кључни корак
за њено смањење увођење европских
стандарда у корпоративно финансијско
извештавање, које би могло да се примењује већ од краја ове године.
„ММФ је рекао да ми годинама
имамо план борбе са сивом економијом, а јако мало резултата и да ће ова
активност бити кључни корак у решавању тог проблема. Наш потенцијал је
огроман“, рекао је Вујовић на заједничкој конференцији Министарства финансија и Светске банке.
За овај пројекат увођења међународних стандарда у корпоративно
извештавање швајцарска влада је донирала 3,4 милиона евра, а споразум о
донацији су потписали Вујовић и представници Светске банке.

„Циљ је да се подигне култура извештавања“, рекао је Вујовић, наводећи
пример да сада предузетници често
воде дупле књиге, не плаћају порез,
набављају илегално материјал који им
је потребан за посао, а увођењем овог

стандарда таква пракса би била прекинута. Вујовић очекује да ће факултети
подржати ову иницијативу и све што
треба како би софтвери неопходни за
спровођење били доступни по минималним ценама. Преводи стандарда
би требало да буду готови за неколико
месеци, а до краја године биће могуће и
применити их.
Шеф Канцеларије Светске банке у
Србији Тони Верхеијен оценио је да
се, када је реч о овом пројекту, коначно
стигло до циља и захвалио Швајцарској
на донацији.
„Ово је изузетно важна област иако
је често невидљива, а доноси промене
и показује да ли је земља успешна у
привлачењу инвестиција или није. Циљ
нам је да рачуновође у Србији и сви актери у процесу буду саветници од поверења за компаније и да се унапреди
систем финансијског извештавања“.

Радници „Фијата“ траже помоћ државе

П

НОВИ МОДЕЛ КАО СПАС

редставници Самосталног синдиката фабрике „Фијат“
у Крагујевцу након најављеног смањења броја запослених ће од државе, као власника 33 одсто капитала
крагујевачке фабрике, тражити да се укључи у преговоре са пословодством и подржи предлог синдиката како
би се сачувала радна места. То је једино могуће покретањем
производње новог модела у Крагујевцу, наводе у синдикату.
Председник Самосталног синдиката Зоран Марковић
каже да је уштеда која је остварена честим прекидима у производњи и колективним одморима изузетно мала и без већег
ефекта.
„Ми смо спремни да се жртвујемо за опстанак фабрике.
Свесни смо да је потражња за моделом ‚500Л‘, који се већ чети-
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ри године производи у Крагујевцу, испод наших очекивања, али
не желимо да и Србија и Крагујевац остану без тако значајног
произвођача као што је ‚Фијат‘. Једино решење за спас фабрике је
покретање производње новог модела“, рекао је Марковић.
Пословодство италијанске фабрике најавило је да ће до
краја августа укинути целу једну смену у произодњи и на тај
начин угасити око 900 радних места у самој фабрици, због чега
би и у кооперантним фабрикама било затворено још 600 радних
места.
Одлазак из фабрике за сада је предложен по моделу добровољности, након чега ће уследити и отпуштање по принципу
технолошког вишка.
Национална служба за запошљавање • www.nsz.gov.rs

АКТУЕЛНО „Бош“ отвара још 500 радних места

ПРОШИРЕЊЕ ПРОИЗВОДЊЕ

Компанија је до сада инвестирала у Србију 35 милиона евра
„Србија је добра локација за развој производње намењене, пре свега, европским купцима. Добро је логистички позиционирана, са развијеном инфраструктуром и доступном
квалификованом радном снагом, која је показала да може
компетентно да развија пројекте и квалитетно обавља радне
задатке на високопрофесионалном нивоу“, рекла је генерална директорка „Боша“ Јованка Јовановић.
„Највећи раст запослених генерисала је производња
2013. и 2014. Ову годину планирамо да завршимо са 1.300
сарадника на обе локације, у централи на Новом Београду
и производном погону у Пећинцима. Што се инвестиција
тиче, планирамо да у проширење производног погона, пре
свега у опрему, уложимо око десет милиона евра“, истиче она
и подсећа да је компанија до сада инвестирала у Србију 35
милиона евра и да „Бош“ не добија субвенције за новозапослене раднике, пошто су пројекти субвенционисани на основу
закона из 2011, који је важио за велике стране инвеститоре,
односно инвеститоре који улажу више од 50 милиона евра и
запошљавају преко 300 радника.

Поред отварања погона у Пећинцима, међу успехе убраја
и увођење система дуалног образовања за позицију индустријски механичар, у Средњој техничкој школи у Пећинцима,
у чему су били међу првим компанијама у Србији. Како каже,
„Бош“ у Србији остварује највећи приход кроз производњу
која је 100 одсто намењена извозу, традиционалним купцима из области аутомобилске индустрије, као што су Дајмлер,
BMW, Ауди, Фиат, Волво, итд.

Бесплатан курс

УЗ ЗАЛОГ ОД
10.000 ДИНАРА
Током јуна и јула одржаће се курс
за израду веб-сајтова, намењен
незапосленим лицима из Београда

У овом граду више од 7.000 људи
је неписмено

НЕ ЖЕЛЕ У ШКОЛУ

Према евиденцији Националне службе за запошљавање
у Прокупљу, од 15.011 незапослених на територији Топличког
округа, чак половина, односно 7.200 је неписмено. Највећи
број неписмених има између 50 и 60 година, а што је најгоре,
они и одбијају да се описмене. Правни саветник у прокупачкој филијали НСЗ Љиљана Стојановић каже да је оваква
ситуација иста у последњих десет година.
„Сваке године организујемо бесплатно школовање у оквиру школа, али нажалост, мало је оних који се одазивају“,
каже Љиљана и као пример наводи да је претходне године
држава одобрила финансирање школовања за 100 неписмених лица, а уз молбе се одазвало само тридесетак.
„И поред свега, мало је оних који долазе. Овим ученицима је пружена могућност да осмогодишње школовање заврше за три године, односно за годину прва четири разреда,
а онда по два у години. Чак смо се обратили и Центру за социјални рад у Прокупљу и - ништа“, каже Радмила Димић,
директорка Школе за образовање одраслих у Прокупљу.
У овој школи сада је чак 50 одсто неоцењених ученика,
што потврђује да не долазе на наставу. Обично је у школи
гужва у септембру, јер им је упис важан за социјалу, а већ у
октобру забораве на учење.
Бесплатна публикација о запошљавању

SEE ICT је непрофитна организација, основана 2010. године, са мисијом стварања подстицајног окружења за технолошки развој у Србији. Предавања ће се одржати у „Стартит
центру“ на општини Савски венац, од стране организације
SEE ICT. Пријаве су отворене за све који желе да науче вештине и започну каријеру у овој области и који имају вољу и време да интензивно раде током и након курса.
Кандидати треба да испуњавају следеће услове: да
су тренутно незапослени, озбиљни у намери да науче ове
вештине и примењују их у даљем раду, да су у прилици да
присуствују баш сваком часу који се организује, имају рачунар (који ће доносити на предавања), немају предзнање из
HTML-а и CSS-а, имају основно знање енглеског језика, могу
да одвоје 20 сати током сваке од две недеље трајања курса за
домаће задатке и вежбање, као и да су сагласни са тиме да
буду снимљени у оквиру снимања предавања. Посебан услов је залог од 10.000 динара, који ће бити враћен свима који
присуствују предавањима и раде домаће задатке.
Курс ће водити Милован Јовичић, искусни програмер
и активиста из Београда.
Ово је други курс овог типа који се организује у склопу
„Стартитове“ платформе за учење вештина из области ИТ-а у
Србији. Претходни је недавно реализован у „Стартит центру“
у Инђији. Пројекат је део мисије представљене „Кикстартер“
кампањом из новембра 2015. и друга је итерација пилот-програма за дељење знања широм земље. Сва предавања ће
бити снимана, а снимци и материјали ће бити подељени јавно, за оне који желе да уче самостално.
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МИ И ЕВРОПА Дуално образовање - решење за незапосленост младих

АУ, ШТО ЈЕ ПРАКСА ЗГОДНА

Споразум са Швајцарском агенцијом за развој и сарадњу представља успешну
иницијативу када је реч о приближавању система образовања и привреде

П

редседник Привредне коморе Србије Марко Чадеж почетком овог месеца потписао је са директорком Швајцарске агенције за развој и сарадњу
за Србију Изабел Перих споразум о сарадњи у области струковног образовања, који има за циљ подстицање
успешних швајцарских програма. Приликом потписивања
истакнуто је да се ради о трипартитном споразуму између
Швајцарске агенције за развој, Регионалне агенције за развој (ВЕЕДА) и ПКС, чији је циљ поспешивање сарадње у другим секторима, регионима и подстицање помоћи у развоју
приватног сектора и запошљавања у Србији.
„Свака земља која је успешно увела модел дуалног образовања има мању стопу незапослености младих. Дуално образовање значи кооперацију државног и приватног сектора
у изради програма наставе, начина на који се односимо према образовању. Земље које имају дуално образовање имају
незапосленост младих испод 10 одсто, а у појединим економски развијеним земљама које немају дуално образовање
незапосленост младих достиже и 40 одсто“, указао је Чадеж.
Споразум са швајцарском институцијом представља
успешну иницијативу када је реч о приближавању система
образовања и привреде. Према његовим речима, иницијатива Швајцарске даје резултате у индустрији намештаја и све
више компанија заинтересовано је да уђе у тај процес, а све
више деце интересује се за понуђене профиле.
Директорка Швајцарске агенције за развој и сарадњу
Изабел Перих истакла је да је ПКС важан партнер и указала да је швајцарска агенција својим програмима у Србији
допринела стварању 4.450 радних места и додатној вредности у висини од 10 милиона евра.

Кооперативно образовање у Крагујевцу
„Чињеница да су ученици вероватно први пут у животу
својим рукама зарадили новац је за њих веома значајна, а
и нас понекад уме да дирне, као што је то био случај када
су добили стипендију и делом новца частили запослене соковима“, описује наставник практичне наставе из Политехничке школе Крагујевац искуства у примени кооперативног
образовања. Ова образовна установа интензивно сарађује са
крагујевачким предузећима у којима ђаци стичу практична
знања за будућу, веома дефицитарну професију бравара-заваривача.
Тренутно је 10 средњих стручних школа у Србији укључено у модел кооперативног образовања, с циљем да се у
сарадњи са партнерским предузећима ишколују дефицитарни профили на тржишту рада. Овај модел реализује се
кроз пројекат „Реформа средњег стручног образовања у Србији“, који спроводи Немачка организација за међународну
сарадњу ГИЗ у партнерству са Министарством просвете,
науке и технолошког развоја. Школе које образују ученике
у три трогодишња профила у том пројекту (бравар-заваривач, електричар и индустријски механичар), пронашле су
одговорна предузећа у којима ученици похађају праксу под
вођством едукованих ментора, а многа од њих обезбедила су
и симболичне новчане надокнаде за практиканте.
Тако Политехничка школа Крагујевац сарађује са чак
седам предузећа, у којима практичну наставу похађа 28
будућих бравара-заваривача, а према речима директора
Синише Којића, 25 ђака је као прву жељу на листи занимања уписало управо ову професију. Ученици су редовни на
практичној настави у партнерским фирмама и надају се да
ће право из школских клупа ускочити у радни комбинезон и
маску за заваривање.
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Лекције у колективу
Шесторо похађа практичну наставу у крагујевачком
предузећу „Застава инпро“. Ова компанија је део привредног
друштва „Застава аутомобили“ и производи приколице, ручне алате, контејнере и металну галантерију. „Застава инпро“
највише продаје приколице, и то 90% на страним тржиштима, а директор Бранко Вељовић се нада да ће, и поред неизвесности око судбине „родитељске“ фирме, наставити производњу, те да ће им бити потребно још радника. Предузеће
је веома специфично по томе што од 350 запослених, њих
230 има умањену радну способност, односно неку врсту инвалидитета. О њиховом лакшем укључивању у радну средину стара се Ђорђе Обрадовић, психолог у овој компанији,
који прати и прилагођавање практиканата.
Седамнаестогодишњи Стеван Белић, један од практиканата, школује се за бравара-заваривача, јер очекује да ће
са том професијом лакше наћи посао.
„Брзо сам схватио да је пракса најбитнија за наше занимање. У првој години средње школе практичну наставу смо
обављали у школским радионицама, али ово што смо научили у предузећу је немерљиво - почев од комуникације са
колегама и рада у тиму, па до непредвиђених ситуација са
којима се сусрећемо у производњи. Осим тога, у школи немамо толико различитих машина и могућности да проширимо
своје знање“, закључује саговорник B&F-а.

Стипендије доприносе самопоуздању
„Сунце Маринковић“ је породична крагујевачка компанија позната по производњи прозора. Она извози 30% производа, и то у земље попут Норвешке, Француске, Немачке, а
у образовање запослених се упустила још 2008. године, због
дефицита адекватних кадрова. Сада сарађује и са Политехничком школом, чија три ученика овде обављају праксу, са
великом вероватноћом да ће се ту и запослити.
Седамнестогодишњи Саша Романовић, практикант у
„Сунцу Маринковић“, тврди да овај посао није много тежак.
„Само треба мало времена да се уклопиш и да схватиш
како функционише производња. Старије колеге нам преносе
знање, али се труде и да нас опусте, па се доста шалимо. Након завршетка школе желим да радим у овој фирми, јер сам
се добро уклопио у колектив“, каже Саша.
Национална служба за запошљавање • www.nsz.gov.rs

МОЈ ПУТ Вратила се у родни крај и постала јединствени водич на Церу

У ДРУШТВУ ОРЛОВА И ИСТОРИЈСКИХ ЈУНАКА
„Дочекаће вас церске виле, добродошлицу ће вам пожелети шумска мајка, а све то ће вам улепшати спектакуларни
погледи којима су се дивили Феликс Каниц, Вук Караџић,
Милан Ђ. Милићевић. Ово је једина планина у свету која има
свој марш и своју химну, захваљујући славној прошлости“,
овако Ана Павловић (45) из Шапца, лиценцирани туристички водич и једини специјализовани за Цер, позива читаоце да
дођу на планину на којој се преплићу легенда и стварност и
на којој се стварала историја Србије, Европе и света.
Анина сезона траје од априла до новембра, а иако Цер
није развијен планински центар, гостију има и у децембру и
у јануару. Своју прву једнодневну пешачку туристичку туру
урадила је 2013. године, а после је креирала још неколико ауторских, међу којима је туристима најзанимљивија „Шетња
кроз легенде и митове“. Најдужа Анина тура је 13 км и траје
од 11 до 18 часова, али, како каже, није напорна, јер се не

савладавају велике висинске разлике. Шанчине су највиша
тачка на Церу до које се пење са групама, а то је и највиши
врх од 687 метара надморске висине.
Са Удружењем „Екос“ из Шапца тренутно ради на томе
да Цер добије статус заштићеног подручја.
„После девет година у Београду, где сам радила у туризму и некретнинама, вратила сам се у Шабац својој првој
љубави - туризму. Те 2010. године неколико ентузијаста је започело развој туризма на Церу, а ја сам им се придружила и
написала први Предлог за развој одрживог туризма на планини Цер. Схватила сам да се термини ‚туриста‘ и ‚туризам‘
употребљавају само у стручним и научним радовима, да Цер
нема туристичку понуду, стручне кадрове из области туризма и маркетинга. А реч је о планини са огромним туристичким потенцијалом, чија природна лепота остаје скривена,
јер се везује само за Први светски рат и легендарну Церску
битку. Нико није причао о остацима римских и византијских
утврђења, о ИБА листи и заштићеним врстама птица, о бањском и верском туризму, туризму сећања, активном и спортско- рекреативном туризму, о нематеријалном културном
наслеђу“, сећа се Ана.
Годину дана касније пријављује се за полагање стручног испита за туристичког водича и упоредо кроз литераБесплатна публикација о запошљавању

туру истражује о Церу, сакупља податке из релевантних
научних извора о природним и културним вредностима и
прави јединствену базу података. Након добијања лиценце
истражује Церску битку, отвара маркетинг агенцију „Верден“ за туристичку промоцију планине Цер и покреће водичко-информативну службу.
Дођу јој жене у сукњама и мушкарци у папучама, али
пошто брине о безбедности туриста и целе групе, Ана не води
неадекватно обучене госте.
„Имала сам свој циљ. Моја идеја је многима деловала
помало сулудо и необично. Међутим, имала сам огромну и
безрезервну подршку мајке, сестре и њене породице, а тада,
као и данас, саветник и нека врста ментора ми је моја поштована професорка др Снежана Штетић, без чијих сугестија,
савета и смерница много тога не бих успела да остварим.
Када ми је мој пријатељ Зоран Кикић уговорио гостовање на
локалној РТВ АС, дала сам интервјуе и за шабачке ‚Подринске
новине‘ и емисију ‚Књига утисака‘ на РТС-у“, објашњава Ана,
која убрзо почиње да сарађује са Мицом Ковачевић, власницом Виле „Албедо“, а већ 2014. године, када је обележена стогодишњица Церске битке, постаје званични туристички водич Туристичке организације града Шапца за планину Цер.
Научила је да осети планину и њене ћуди. До сада јој се
није десило да је невреме затекне на отвореном, а уколико
види да се олуја спрема, Ана отказује туру.
„Моја огромна љубав према Церу и познавање његове
славне прошлости потичу од мог тате, који је био професор
историје, а рођен је у Трбосиљу, на јужним падинама. Татин
отац, мој деда Димитрије Павловић, био је учитељ у Текеришу и народни посланик у Краљевини Југославији. Са поносом
кажем свима да сам рођена у Шапцу, али да сам са Цера“,
каже Ана.
Она углавном ради са домаћим туристима, али је имала
и неколико група из Аустрије, Швајцарске и Хрватске. Њени
туристи су у прилици и да виде заштићене врсте птица, али,
како каже, само онда ако се орлови, детлићи и шеве не праве
много важни.
Ана се на Церу осећа срећно и испуњено.
„Када нисам са групом, друштво ми праве орлови и друге птице. Церска јутра уз прву јутарњу кафу су божанствена, док гледам како се рађа сунце и видим орла који високо,
кружно лети на небу. Током ноћи чини се да можете да дотакнете звезде, јер су најлепше и највидљивије изнад Цера. Оне
вас терају да му се увек враћате, јер не можете без те лепоте и
без тог мира“, испричала ми је Ана и позвала читаоце да овог
лета наврате на планину која чува милион прича.
Текст: Ненад Благојевић, www.pricesadusom.com
Фотографије: Ана Павловић, приватна архива,
Ненад Благојевић
29.06.2016. | Број 680-681 |
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ГОРЕ - ДОЛЕ Из Удружења информатичара у здравству Србије подсећају

ЗАПОСЛЕНО 269, А ТРЕБА 555 ИНФОРМАТИЧАРА
У здравственим установама ради 0,44 процента информатичара у односу
на здравствене раднике, односно на 225 здравствених радника долази један
информатичар

И

нтегрисани здравствени информациони систем (ИЗИС) требало
би до краја године да буде имплементиран у све здравствене установе у Србији. Из Удружења информатичара у здравству Србије (УИЗС)
подсећају да у здравственим установама
тренутно има 269 запослених информатичара.
На скупу „Информатизација здравства“, одржаном у Институту за мајку и
дете, представници овог удружења су
подсетили да у здравственим установама
ради 0,44 процента информатичара у од-

носу на здравствене раднике, односно на
225 здравствених радника долази један
информатичар. Тренутно је, како кажу,
запослено 269 информатичара, а да би се
умрежиле све здравствене установе и да
би заказивање прегледа било електронско, неопходно је да у здравственим установама буде 555 информатичара.
Увођењем ИЗИС-а у здравствене
установе пацијенти више не заказују
специјалистичке прегледе у клиничким
центрима и болницама сами, већ ће то за
њих радити изабрани лекари из домова
здравља.

Посао у Финској за 7.000 програмера

ТРАЖЕ СЕ СПЕЦИФИЧНЕ ВЕШТИНЕ

П

ре три године финска „Нокија“, познати произвођач телефона, скоро
је нестала с лица земље. Преузимањем ју је спасио „Мајкрософт“,
али у међувремену 15.000 запослених остало је без посла. Данас
Финска тражи 7.000 програмера, међутим, ветеране „Нокије“ прегазило је време.
Имиграциона политика у тој земљи отежала је запошљавање странаца,
док се фокус у ИТ променио с израде софтвера за телефоне и осталу технику на производњу мобилних игара и апликација, што захтева специфичне
вештине.
Фински технолошки сектор у овом тренутку тражи 7.000 програмера.
„Желимо најбоље програмере и дизајнере како бисмо креирали игре,
али не могу сви бити Финци“, рекао је Ика Пананед, главни извршни директор Supercell-а, компаније са 180 запослених и приходом од милијарду
долара. Финска рачуна на своје стартапове, посебно на компаније попут
Supercell -а, која је креирала игру Clash Of Clans, или на „Ровио“, заслужан за
„Енгри брдс“ (Angry Birds).
Мале софтверске компаније траже особе с посебним вештинама, које су
спремне да почну да раде без тренинга и периода навикавања, што су лоше
вести за 15.000 отпуштених ветерана из „Нокије“.

Словенци траже раднике

ВИШЕ ОД 400 СЛОБОДНИХ
РАДНИХ МЕСТА ЗА КОНОБАРЕ
Број незапослених у Словенији, према подацима Државног завода за запошљавање, у мају ове у односу на исти
месец прошле године смањен је за девет одсто. Крајем маја
на евиденцији је било 102.000 особа које траже посао, што је
три одсто мање у односу на април и чак девет одсто мање
него у мају прошле године.
Словеначки послодавци тренутно нуде више од 400
слободних радних места за конобаре, а нешто мање за возаче
камиона, неквалификоване раднике за рад у индустрији на
једноставнијим пословима, као и чистаче и хигијеничаре, а
од стручних занимања врло су тражени електроинсталатери,
металостругари и вариоци.
Према подацима статистичког завода, стопа незапослености тренутно износи 12 одсто и у благом је паду.
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САЗНАЈТЕ ВИШЕ Мађари дају пчеларима 320.000, они додају 90.000

ПОМОЋ ИЗ МАТИЧНЕ ЗЕМЉЕ

За реализацију ове кредитне линије обезбеђено је 400 милиона динара. Интересовање
је било велико, а од 170 пријава на крају су уговори потписани са 67 апликаната

Ф

ондација „Просперитати“ је у Суботици потписала
уговоре са још 67 Војвођана који су успешно конкурисали за кредите које обезбеђује Влада Мађарске. Реч је о кредитној линији за куповину матичних стада и пчела. Тамаш Бата из Сенте добио је кредит од
320.000 динара, уз шта додаје и сопствено учешће од 90.000.
Каже да му ова врста помоћи из матичне земље значи много,
јер ће на тај начин моћи да унапреди посао.
„Та помоћ је значајна, што се тиче нашег пчеларства, односно газдинства. Помоћу тога можемо да проширимо производњу у значајној мери“, објашњава Бата.
За реализацију ове кредитне линије обезбеђено је 400
милиона динара. Интересовање је било велико, а од 170
пријава на крају су уговори потписани са 67 апликаната.
„Пројекти су шарени, од куповине пчела, до куповине
стоке и осталих животиња које су карактеристичне за овај
регион. Мислим да смо остварили успешан конкурс и очекујем и успешну реализацију”, истиче Балинт Јухас, руководилац Фондације „Просперитати“.
Као представник Владе Мађарске, апликанте је поздравио Атила Мењхарт, водећи конзул Генералног конзулата
ове земље у Суботици. Како је истакао, за Мађарску је веома
важно да пружи шансу војвођанским Мађарима за економско оснаживање.

„У Војводини, на нашу радост, има много пчелара, јер у
свету постоји велика потражња за квалитетним медом. По
мојим информацијама нема те количине багремовог меда
која се у овом тренутку не би могла продати”, каже Мењхарт.
Средства за ове кредите обезбедила је Влада Мађарске
у склопу програма вредног 160 милиона евра, који се реализује ове и наредне две године. Циљ је привредно јачање
војвођанских Мађара, а у програму могу да учествују грађани Србије који имају двојно држављанство.

Јапански премијер захтева од фирми

Када послодавци виде ово у CV-у помисле...

План јапанског премијера Шинза Абеа за економску ревитализацију Јапана мора бити освежен корацима за повећање
примања и реформисањем радног законодавства. На тај начин
би се достигли амбициозни циљеви привредног раста и инфлације, саопштио је Међународни монетарни фонд (ММФ).
„Абеномикс (Абеов план опоравка привреде) је остварио напредак у ревитализацији јапанске економије, али је одрживост
вишег привредног раста и инфлације још увек недостижна“, наводи се у извештају ММФ-а представљеном у Токију, а преноси
агенција „Франс прес“.
За достизање зацртаних циљева, како се додаје, потребно
је значајније и координисано унапређење мера, као и кораци за
повећање примања и достизање реформи у области радног законодавства.
„Абеномикс мора да буде освежен“, наводи се у извештају.
Јапански премијер Шинзо Абе је крајем 2012. године дошао
на ту функцију, уз обећање да ће покренути трећу највећу економију на свету помоћу микса великог монетарног лабављења
од стране централне банке, владине потрошње и напора за
смањење администрације.
Абе је у више наврата вршио притисак на домаће компаније
да повећају плате радницима, али је „Тојота“ подигла месечне
плате за само 1.500 јена (14 долара) упркос рекордном профиту.
„Хонда“ је повећала плате за 1.100 јена, а „Нисан“ за 3.000.
ММФ је, такође, позвао владу да осигура подизање плата у
профитабилним компанијама за макар три одсто, као и да постепено повећа стопу пореза на додату вредност (ПДВ) ка нивоу
од барем 15 одсто, како би се достигла фискална одрживост и
раст.
Јапански премијер је раније овог месеца одложио повећање
стопе ПДВ-а за 2019. годину, са планиране 2017. године, подсећа
АФП.

Марк Патерсон, суоснивач фонда ризичног капитала
„Матлин Патерсон“, у својој каријери је видео много биографија и молби за посао. У једном интервјуу је открио и шта га
у биографијама кандидата највише одбија.
Наиме, тврди како нешто није у реду с кандидатом који
скаче с једног радног места на друго, односно на једном
послу проведе две до три године. За њега је то горе од младе
особе без икаквог искуства, а сматра да амбиција није изговор за често мењање посла.
„Немам интересовање за скакаче“, казао је Патерсон.
„Са позитивне стране, код младих желим да видим са
каквим проблемима су се сусрели у животу и како су их
пребродили. Од особе тражим храброст и капацитет за издржљивост“, сматра овај бизнисмен с Вол стрита.
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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

