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Сива економија

НЕЛОЈАЛНА
КОНКУРЕНЦИЈА

Ширењу и одржању сиве економије у Србији доприносе
незапосленост и низак ниво животног стандарда, неприлагођеност
пореског система, неповерење грађана у банкарски систем, стална
бојазан од инфлације, нестабилност законодавне регулативе,...

Реализација програма активних мера
запошљавања за 2013. годину

ЈАВНИ ПОЗИВИ И
КОНКУРСИ НСЗ

Национална служба за запошљавање расписује јавне позиве
за доделу субвенција за самозапошљавање и отварање нових
радних места, конкурс за спровођење јавних радова, конкурсе
за подстицање запошљавања особа са инвалидитетом, позив
незапосленима и послодавцима за учешће у програмима стручне
праксе и стицања практичних знања
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запошљавања у 2013. години
Министарство рада, запошљавања и социјалне поли-
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Прихватање обавеза

тике и Национална служба за запошљавање обавешта-
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вају јавност и своје кориснике, незапослена лица и послодавце, да је у суботу, 30. марта 2013. године, почела

Родни барометар у Србији

Ослобађање од ригидних улога
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реализација програма активних мера запошљавања за
2013. годину.
У овој години за мере активне политике запошља-
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вања издвојено је 3,4 милијарде динара из буџета Републике Србије, а објављени су јавни позиви за субвенције
за самозапошљавање и отварање нових радних места,
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затим за програме „Стручна пракса 2013” и „Стицање
практичних знања у 2013. години”, као и за спровођење
јавних радова и обука за потребе послодаваца.
Наставићемо и у овој години реализацију мера за
подстицање запошљавања особа са инвалидитетом.
Средства за ове намене ће бити обезбеђена из буџетског
фонда за запошљавање особа са инвалидитетом, у износу од 700 милиона динара. Објављени су: Јавни позив за
спровођење јавних радова на којима се ангажују особе са
инвалидитетом, Јавни конкурс за доделу субвенције зараде за запошљавање особа са инвалидитетом без радног искуства и Јавни конкурс за рефундацију трошкова
подршке особама са инвалидитетом које се запошљавају
под посебним условима.
Све додатне информације, текстови јавних позива

Питајте НСЗ

Право на новчану накнаду
до одласка у пензију

и пратећа документација доступни су у свим органи-
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зационим јединицама Националне службе за запошљавање, на територији целе Србије, а могу се преузети и са

Србија добила 25 тренера
за јавне набавке

Мрежа стручњака

сајта Националне службе - www.nsz.gov.rs.
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Циљ Националне службе за запошљавање је да се
ове године захваљујући активним мерама и програмима подршке запосли 70.000 незапослених.
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Србија у процесу приступања СТО

ПРИХВАТАЊЕ ОБАВЕЗА

Без чланства у Светској трговинској организацији не може се обезбедити стабилан, отворен и
недискриминаторски приступ за домаћу робу и услуге на тржишту земаља чланица СТО, као ни
равноправан третман у споровима са већим и богатим земљама

„Ч

ланство Србије у Светској трговинској организацији
(СТО) не значи аутоматски и увођење генетски модификованих организама (ГМО) у земљу, већ шаље позитиван сигнал инвеститорима, гарантује стабилност
и омогућава приступ тржиштима 159 земаља чланица”, изјавио је министар спољне и унутрашње трговине Расим
Љајић, на Конференцији „Размена искустава у процесу приступања Светској трговинској организацији - искуства Руске Федерације и Црне Горе”, коју су организовали Министарство спољне
и унутрашње трговине и телекомуникација и Привредна комора
Србије, у сарадњи са Државним секретаријатом за економске послове Швајцарске и ИДЕАС центром из Женеве.
„Преговори о приступању СТО нису преговори о правилима,

јер су она већ донета и ми их можемо прихватити или не”, нагласио је Љајић.
Основни циљ СТО је слободно одвијање међународне трговине, са високим степеном предвидљивости и уз поштовање оквира
постављених правним инструментима. СТО представља форум за
преговоре о даљој либерализацији и олакшавању међународне
трговине, у функцији обезбеђења привредног раста и побољшања
животног стандарда становништва. Међу чланицама СТО обавља
се 80 одсто светске трговине и 90 процената финансијских трансакција, у њиховом власништву је 92 одсто телекомуникационих и
информационих технологија и 97 процената права интелектуалне
својине.

равноправан третман у споровима са већим и богатим земљама”,
рекао је Милош Бугарин, председник Привредне коморе Србије.
О подршци Швајцарске у процесу приступања Србије Светској трговинској организацији говорили су заменик амбасадора
Швајцарске у Београду Жан Лук Еш и Николас Имбоден, извршни директор ИДЕАС центра из Женеве, који је рекао да народ у
Швајцарској такође не воли ГМО.
“Не можете да уведете забрану, али сложеном процедуром и
инсистирањем да производи са ГМО буду јасно обележени, можете учинити да увоз таквих производа буде тежак, компликован и
неисплатив”, рекао је Имбоден.
О законским променама и предузетим мерама у оквиру либерализације трговинске политике, односно о искуствима Руске Федерације и Црне Горе у процесу приступања СТО, говориле су Екатерина Мајорова, заменик директора Департмана за трговинске
преговоре Министарства за економски развој Руске Федерације и
Гордана Ђуровић, декан Економског факултета у Подгорици.
Бојана Тодоровић, помоћник министра спољне и унутрашње
трговине и телекомуникација, презентовала је привредницима
приказ наших преговора о приступању СТО, који су почели 2005.
године. До сада је у Женеви одржано 12 састанака, а више од 95
одсто нормативног посла је урађено. Остало је само да се измене
законска решења у вези са ГМО, као и да се промени по један члан
у законима о акцизама и ауторском праву.
Чланство у СТО се не добија, већ се остварује системским прилагођавањем међународним правилима. Русији је било потребно
око 18 година, Кини више од 15 година, Црној Гори, Хрватској и
Албанији око шест година.
СМЦ

Прелазни период

„Чланство Србије у СТО омогућава добијање статуса најповлашћеније нације у трговини са чланицама, што значи извоз наших
производа уз ниже царине, заштиту од нелегалних мера других
земаља, уз истовремену заштиту од нелојалне конкуренције на
домаћем тржишту спречавањем монополског положаја. Чланство
у СТО подразумева прихватање одређених обавеза, али су користи за привреду у целини много веће него алтернатива перманентне заштите појединих делатности. Без чланства у СТО не може се
обезбедити стабилан, отворен и недискриминаторски приступ за
домаћу робу и услуге на тржишту земаља чланица СТО, као ни

Србија је поднела захтев за чланство у СТО у децембру
2004. године. У фебруару 2005. Генерални савет СТО је прихватио захтев и формирана је радна група са задатком да започне
преговоре о пријему. Преговори се воде паралелно, на нивоу
радне групе и на билатералном нивоу са једним бројем чланица СТО. Очекује се да ће приступање СТО трајно допринети
процесу економских реформи и одрживом развоју у Републици Србији. Билатерални трговински односи између ЕУ и Србије
су већ уређени Споразумом о стабилизацији и придруживању
(ССП), потписаном 29. априла 2008. године, између Европске
уније, земаља чланица и Србије. Будући да процес ратификације ССП у земљама чланицама ЕУ још није био завршен, од 1.
фебруара 2010. се примењује Прелазни трговински споразум,
који омогућава рану примену трговинских одредби Споразума
о стабилизацији и придруживању.

Родни барометар у Србији

ОСЛОБАЂАЊЕ ОД
РИГИДНИХ УЛОГА

На основу праћења и анализе трендова у протеклих шест година, смело, без предубеђења, сагледане су и
описане промене родног режима у Србији, снаге које стоје иза тих промена, њихова испољавања у стварном
понашању жена и мушкараца и степен задовољства жена и мушкараца разним аспектима сопственог живота

А

нкета „Родни барометар”, први пут спроведена у Србији 2006. године, понудила је сложену анализу образаца и квалитета свакодневног живота у Србији, из
родне перспективе. „Родни барометар 2012” доноси још
потпунија сазнања о животним стиловима и односима
између жена и мушкараца различитих генерација, нивоа образовања и места становања.
Директорка Канцеларије УН „Вумен” (Women - Агенција Уједињених нација за родну равноправност и оснаживање жена) у
Србији, Асја Врбанова, на представљању књиге „Родни барометар
у Србији: Развој и свакодневни живот“, посебно је истакла да је у
питању једно од најсвеобухватнијих истраживања у Србији и веома амбициозан пројекат намењен развоју боље родне политике
и мера у том домену. Ауторка извештаја „Родни барометар 2012”,
Марина Благојевић Хјусон (Hughson), оценила је да у овој постсоцијалистичкој фази родна политика у Србији доживљава кризу
имплементације.

„Извештај представља тачку са које треба сагледати ствари из
друге перспективе”, нагласила је Благојевић Хјусон, додајући да
ослобађање од ригидних родних улога има вишеструке позитивне
ефекте.
Поред тога што кроз призму рода пружа ажурну, обухватну
и контекстуализовану слику динамике унутар домаћинстава, ова
студија уводи значајне теме и поставља важна питања за даљу
расправу међу онима који су активно заинтересовани за формули-

Заинтересовани за
предузетништво
Када се поставља питање о спремности за покретање сопственог посла и отварање приватне фирме, анкета показује да
је у 2012. години био готово једнак број људи који би започели сопствени бизнис (43%) и оних који се не би одлучили на
тај корак (42%), при чему су мушкарци знатно спремнији да
се упусте у предузетништво (47% мушкараца наспрам 39%
жена). Жене с високим образовањем показују највећу заинтересованост за отварање сопственог предузећа (47%). Готово
половина најмлађих жена би покушала да покрене приватни
бизнис, ако би имале неке могућности, као и 65% најмлађих
мушкараца. Очигледно је да предузетничка оријентација расте код млађих генерација.
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сање развојног програма за српско друштво, у чијем би средишту
били признање, инклузија и квалитет живота свих његових чланова. На основу праћења и анализе трендова у протеклих шест
година, смело, без предубеђења, сагледане су и описане промене
родног режима у Србији, снаге које стоје иза тих промена, њихова
испољавања у стварном понашању жена и мушкараца и степен
задовољства жена и мушкараца разним аспектима сопственог
живота. Један од најважнијих резултата истраживања је закључак
да је и међу женама и међу мушкарцима идеја о самоактуелизацији кроз посао и каријеру осујећена високом незапосленошћу и
ниским нивоом коришћења људских потенцијала.
Истраживање „Родни барометар 2012” показује да у Србији,
и међу женама и међу мушкарцима, породица има централну
вредност и важнија је од посла, а мушкарци су трауматизовани
улогом храниоца породице. Највеће родне неједнакости везане су
за експлоатацију жена у приватној сфери. Истраживање је показало да готово 70% мушкараца ретко или никада не кува, 65% не
спрема стан, а 78% не пегла. Међутим, чак 80% мушкараца сматра да може да рачуна на подршку својих партнерки у кризним
ситуацијама, док исти став има 67% жена. Мушкарци су у већој
мери задовољни партнерским односом, али зато у мањем проценту - само 25% према 57% жена, сматрају да би политика била боља
када би жене одлучивале.
Према резултатима извештаја, жене су чешће незапослене,
ређе се пријављују на евиденцију незапослених, јер не верују да ће
добити посао, такође, жене су готово три пута чешће издржавана
лица, а чак 20 пута чешће од мушкараца у улози домаћице. Само
23% мушкараца и 17% жена сматрају да су довољно плаћени за
посао који обављају. Разлике постоје и када је реч о власништву.
Жене у Србији су много ређе власнице непокретне имовине и аутомобила него мушкарци, али су чешће сувласнице од мушкараца.
У новом истраживању у Србији узорак је био репрезентативан
за популацију између 20 и 50 година. Око две трећине људи из
узорка рођено је у централној Србији, петина у Војводини, а остали
су рођени изван тих територија. Мушкарци из наведене старосне
групе чешће од жена започињу самостални живот, али чешће и
остају с родитељима и много ређе сами подижу децу.
Ауторка студије је изразила наду да ће „Родни барометар”
подстаћи расправу и да ће представљени налази бити употребљени за дефинисање будућих политика кадрих да убрзају не само
напредовање ка родној равноправности, већ и друге развојне процесе који почивају и на праведнијим и квалитетнијим односима
између жена и мушкараца.
СМЦ
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Подршка малом бизнису

ПОМОЋ ИЗВОЗНИЦИМА

СИЕПА осму годину заредом додељује бесповратна средства за финансирање активности које доприносе
повећању извоза из Републике Србије. Финансијска подршка се одобрава за: самосталан наступ на
међународним сајмовима, отварање представништва на страним тржиштима, наступ компанија у оквиру
организованих привредних мисија, израду промотивног материјала, сертификацију производа и система
управљања квалитетом
У циљу јачања међународне конкурентности српске привреде, кроз снажну подршку процесу интернационализације и јачању конкурентних капацитета домаћих предузећа и удружења,
Агенција за страна улагања и промоцију извоза Републике Србије
(СИЕПА) осму годину заредом додељује бесповратна средства за
финансирање активности које доприносе повећању извоза из Републике Србије. Јавни позив за доделу 110 милиона динара бесповратне финансијске помоћи малим и средњим предузећима која
доприносе повећању извоза расписан је прошле недеље и отворен
је до 26. априла.

За програм могу да конкуришу домаћа привредна друштва,
предузетници, задруге и пословна удружења која се баве производњом готових или полуготових производа, као и привредна
друштва која се баве пружањем услуга у области енергетике,
грађевинарства, информационих технологија, рециклаже, индустријског и текстилног дизајна.
Услов је да су привредна друштва последње две године позитивно пословала и у 2011. или 2012. остварила извоз у вредности
преко 50.000 евра у сектору производње или 25.000 евра у сектору услуга, односно да је 20% прихода остварено на међународном
тржишту. Активности за које могу бити додељена средства су:
самосталан наступ на међународним сајмовима, отварање представништва на страним тржиштима, наступ компанија у оквиру
организованих привредних мисија, израда промотивног материјала (брошура и веб сајтова), сертификација производа и система управљања квалитетом. Рефундираће се 50% одобрених трошкова за све активности, осим сертификације производа и система
управљања квалитетом, за које ће се рефундирати 75% трошкова.
Од ове године уведене су и нове активности, као што су локализација софтверских производа и заштита интелектуалне својине (заштита жига и индустријског дизајна, заштита топографије
интегрисаних кола, депоновање софтвера као ауторског дела). Такође, новина је да од ове године за активности самосталног насту-
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па на иностраним сајмовима и организоване привредне мисије
могу да се пријаве и извозници почетници.
Државна помоћ се додељује и пословним удружењима која
имају најмање 5 чланица, запошљавају укупно најмање 100 запослених, остварују укупан промет од најмање 5 милиона евра и
20% прихода од продаје на међународном тржишту. Рефундира се
до 50% трошкова за заједнички наступ на иностраним сајмовима,
заједнички наступ у оквиру организованих привредних мисија,
отварање представништва у иностранству и за израду заједничког промотивног материјала и веб сајта удружења.
Рок за подношење пријава је 26. април 2013. године, а сву неопходну документацију и више информација заинтересовани могу
наћи на интернет страници намењеној СИЕПА финансијској подршци за извознике. СИЕПА је до сада објавила 13 позива, а средства су одобрена за више од 1400 привредних субјеката, односно
додељено је око 544 милиона динара. У последњем, тринаестом
кругу, укупно је одобрено 172.187.996,45 динара. Појединачни привредни субјекти поднели су укупно 381 пријаву, а 276 испунило
је све техничке услове и тим пријавама су одобрена бесповратна
финансијска средства у вредности од 164.125.845,70 динара. Удружења привредних субјеката поднела су укупно 10 пријава, од
којих је 5 испунило све техничке услове, те су им одобрена средства у вредности од 8.062.150,75 динара.
А.Б.

Конкурсни позив за старе занате
Министарство спољне и унутрашње трговине и телекомуникација расписало је конкурс за доделу подстицајних
средстава привредним субјектима за развој традиционалних
заната у Србији. Право учешћа на конкурсу имају привредна
друштва, задруге и предузетници, уписани у регистар Агенције за привредне регистре, са активним статусом. Пријаве се
могу поднети до 12. априла. Износ подстицајних средстава се
креће од 100.000 до 500.000 динара по привредном субјекту.
Уколико вредност намене прелази максимални износ подстицајних средстава, привредни субјекат обезбеђује сопствена
средства за износ разлике. Привредни субјекти могу да конкуришу у две од шест конкурсних категорија. Како је наведено
у јавном позиву, средства се додељују за унапређење процеса
производње на начин који не угрожава традиционалну технологију карактеристичну за стари занат, унапређење производа
и/или амбалаже производа, унапређење интернет, аудио, видео и штампаних комуникација привредних субјеката, учешће
привредних субјеката на специјализованим сајмовима и изложбама у земљи и иностранству, а ради промоције производа
и услуга традиционалних заната, унапређења продаје, канала
дистрибуције, едукације запослених у привредним субјектима
у области маркетинга, саопштено је на званичном сајту Министарства спољне и унутрашње трговине и телекомуникација, где се може преузети потребна конкурсна документација.
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Сива економија у Србији

НЕЛОЈАЛНА
КОНКУРЕНЦИЈА

Основни фактори који доприносе ширењу и одржању сиве економије у Србији су:
незапосленост и низак ниво животног стандарда, неприлагођеност пореског система,
неповерење грађана у банкарски систем, стална бојазан од инфлације, неефикасност
државних органа, неконзистентност и нестабилност законодавне регулативе,...

П

од појмом „сиве економије”, у најширем смислу, подразумева се свака противзаконита привредна активност усмерена ка стицању користи за себе и свој рачун,
а на штету других појединаца, привредних субјеката
или државе. То је активност која путем непоштовања
правних норми и пословања ван легалних токова има за циљ избегавање плаћања прописаних фискалних и других обавеза према држави. Фазе испољавања сиве економије су различите, али
у свакој од њих држави измичу значајни извори буџетских прихода. Због тога сива економија не само да угрожава редован прилив буџетских средстава, већ и озбиљно угрожава производњу и
регуларни промет роба и услуга. Нелојално конкуришући целој
регистрованој, односно легалној привреди, она умањује и ефикасност економске политике на нивоу државе.

мије и одржавања њеног високог нивоа у Србији су: незапосленост
и низак ниво животног стандарда, неприлагођеност пореског система, неповерење грађана у банкарски систем, тешкоће у одржавању конвертибилности динара и стална бојазан од инфлације, неефикасност државних органа, неконзистентност и нестабилност
законодавне регулативе, неразвијена свест о потреби плаћања
обавеза према држави, рат и ратне емиграције, економска блокада и хиперинфлација и опадање кредибилитета државних банака. Иако је ситуација знатно боља него раније, јер је последњих
година динар стабилизован и заведен ред у банкарском сектору,
данас се у Србији 28% предузећа бави сивом економијом, међу
којима су 32% младе фирме.

Висок ниво толеранције
Сузбијањем сиве економије Србија може да повећа приход
од пореза за око 1% бруто домаћег производа (БДП), резултат је
недавно објављене студије у сарадњи УСАИД Пројекта за боље
услове пословања и Фондације за развој економске науке (ФРЕН).
Аутори оцењују да су главни разлози за пословање у сивој економији високо пореско оптерећење рада, сложене пореске процедуре, као и висок ниво толеранције за рад у сивој зони.

Избећи полумере

Слабе тачке привредног система
Према речима др Звездана Ђурића, професора на Београдској пословној школи - високој школи струковних студија, који
се бави проучавањем овог глобалног феномена, иако до извесне
мере деловање сиве економије може имати и неке позитивне
ефекте, као што су динамизирање привредних активности, побољшавање или одржавање достигнутог нивоа животног стандарда становништва и повећање укупне тражње, негативни
ефекти су далеко бројнији. Њено значајније ширење у појединим
сегментима указује на слаба места привредног система, а велики
обим је знак битних поремећаја у развоју привреде, где виталне
функције регуларне привреде преузима неформални сектор.
Уопштено посматрано, главни узроци и услови за појаву сиве
економије могу се класификовати у три групе фактора: економске (финансијски проблеми, високи порески намети, вероватноћа
откривања, строгост санкција, очекивани профит), психолошке
(неслагање са циљевима и средствима економске политике, став
према ризику) и факторе опортунитета (искуство у утаји, образовање значајно за налажење посла и његова успешна примена
изван законске регулативе).
Посматрано у дужем временском интервалу, основни фактори који су деловали и који делују у правцу ширења сиве еконо-
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Удружење „Послодавац” сматра да, уколико влада жели
да направи озбиљне уштеде у буџету како би се подстакао привредни опоравак и развој, мора да смањи обим сиве економије,
због које се годишње губи око 1,5 милијарди евра. Једино на тај
начин могуће је обезбедити услове за равноправно пословање
и избећи прибегавање другим полумерама, попут повећања
пореза на додату вредност и изједначавања старосне границе
за одлазак у пензију за мушкарце и жене. Једна од неопходних мера је и доношење Закона о спречавању обављања нерегистроване делатности, што би за последицу имало смањење
сиве економије.
Удружење „Послодавац” истиче да је само кроз контролу
јавних набавки и спречавање сиве економије могуће направити огромне уштеде у буџету и обезбедити привредни раст.
Ово удружење окупља близу 43.000 привредних друштава и
предузетника који запошљавају више од 500.000 радника на
територији Републике Србије.

Сива економија, како је наведено, најзаступљенија је у грађевинарству (43%), затим следе пољоприведа са учешћем од 34% и
угоститељство и саобраћај са 33%. Резултати анкете показују да
се у сиву економију најчешће упуштају предузећа која имају 5
до 19 запослених и компаније са преко 250 запослених (око 32%).
Посматрано са регионалног становишта, највећи број фирми
склоних сивој економији налази се у централној Србији. Анкета о
условима пословања предузећа и предузетника, на основу које је
процењен обим сиве економије у Србији, показала је да је проценат запослених који раде без уговора од 1,9 до 23,9% од укупно запослених. Учешће запослених који нису пријављени на целокупну
зараду је од 3,8 до 24,7%, док је учешће промета који се обавља у
готовини од 11,3 до 21,6% укупног промета.
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Заменик амбасадора САД у Србији, Ли Лиценбергер, истакао
је да би Србија требало да посвети већу пажњу решавању проблема сиве економије, јер њеним постојањем држава губи конкурентност. Због пословања привреде у сивој зони влада губи
пореске приходе, док предузећа која послују у тој зони остају недовољно развијена и нестабилна. Како се прецизира у поменутој
студији, бољим сузбијањем сиве економије Србија би у наредне
три године могла да повећа приход од пореза за око 33 милијарде
динара.

хемијских производа. Све чешће и дуван заврши на улици. Процењује се да је од октобра прошле до јануара ове године легална
продаја цигарета опала за девет одсто.
„На сваком проценту који склизне из легалне у нелегалну трговину држава изгуби око 10 милиона евра на годишњем нивоу.
Од сваког килограма резаног дувана који се нелегално прометује
држава изгуби више од 8.000 динара”, каже Јелена Павловић, из
„Филип Мориса”.

Синхронизована акција

Привредни и политички изазов
Обим сиве економије, у којој предузећа избегавају
плаћање пореза и заобилазе прописе, у Србији је опао мање
него у било којој од 11 испитаних земаља централне и источне
Европе, показала је најобимнија студија ове врсте спроведена
у Србији у последњих 15 година. Сива економија је у Србији и
даље озбиљан привредни и политички изазов, наводе аутори
студије из Америчке агенције за међународни развој (УСАИД) и Фондације за развој економске науке (ФРЕН). Њиховим
истраживањем откривено је да се сива економија у Србији
смањила за тек три одсто, са 33,2% БДП 2001. године, на 30,1%
у 2010. години.

Смањује се легална запосленост
„Сива економија је озбиљан привредни и политички изазов,
наноси директну штету јавним финансијама и представља клопку за најугроженије, јер само краткорочно побољшава њихов животни стандард”, истакла је Горана Крстић, професорка Економског факултета у Београду.
Учесници скупа су подсетили да се у Србији сива економија
смањила, односно да је 2001. године била 33,2%, док је 2010. процењена на 30,1% БДП, као и да од земаља у окружењу већу стопу
сиве економије имају Бугарска, Румунија и Хрватска.
Међу препорукама за смањење сиве економије су смањење
фискалног оптерећења рада, пореских стопа, поједностављење
пореских процедура, промене Закона о раду, заустављање праксе
продаје на бувљим пијацама, али и да се кроз систем образовања
и јавног информисања повећа свест грађана о негативним ефектима сиве економије. У студији је наведена и препорука да је потребно укинути минималну основицу за социјално осигурање, а
препоручљиво је и вратити минималну зараду са садашњих 50%
на 35 до 40% просечне зараде, као и смањити неформалне изворе
финансирања и спречити увођење нових непотребних административних обавеза.
У Унији послодаваца Србије процењују да због сивог тржишта буџет Србије годишње губи између милијарду и по и три
милијарде евра. Упозоравају да, осим штете за државне приходе
због ненаплаћеног ПДВ-а, пореза на зараде, акциза и неопорезоване добити, сива економија смањује и легалну запосленост, а
контрола здравствене исправности производа који се продају у
тој зони практично не постоји. У нелегалном промету највише је
производа који се и најчешће користе, попут хране, обуће и неких
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Сиве економије има у свим областима и свим деловима
земље. Примера ради, у западној Србији од сваких 100 килограма
воћа 60 килограма прода се на сивом тржишту, док на југу земље
свака друга мајица власника промени испод руке.
Државни секретар Министарства спољне и унутрашње трговине, Драгован Милићевић, каже да ни тржишна нити било која
друга инспекција појединачно не може да реши тај проблем, али
да ће се једном синхронизованом акцијом покушати да се нелегални токови доведу под контролу државе, односно опорезују.
Од почетка ове године Пореска управа утврђује пореску обавезу и онима који раде, а нису регистровали делатност. Драган
Агатуновић, из Пореске управе, каже да се лицима код којих се
затекне непријављена роба утврђује пореска обавеза по стопи
од 20 одсто уз привремено одузимање затечене робе. Уколико у
року од 45 дана то лице буде регистровало своју делатност код
надлежног органа, роба ће му бити враћена.
У Унији послодаваца Србије (УПС) решење за сузбијање сиве
економије виде у заједничком раду надлежних државних служби и ригорозној казненој политици. Драгољуб Рајић, председник
УПС, каже да је то неопходно, јер се налазимо у парадоксалној ситуацији у којој се држава задужује како би покрила недостатак
новца у буџету, док огромне количине новца сваке године исцуре
неформалним токовима.
СМЦ

Радна група
Међуресорна радна група за сузбијање сиве економије
формирана је на иницијативу привредника из групација у оквиру Одбора за трговину ПКС, а осим представника привредних друштава, чине је представници три надлежна министарства. Ово коморско тело има за задатак континуирано праћење
и идентификовање облика и канала сиве економије, као и других неуралгичних тачака нелегалног пословања, предлагање
начина за њихово сузбијање и елиминисање, као и рад на конкретним случајевима сиве економије.
Међуресорну оперативну раднy групу сачињавају представници привредних друштава, представници групација
при Удружењу за трговину ПКС, и то за чврста горива, промет непокретности, медицинска средства и прехрану, затим
представници Министарства спољне, унутрашње трговине и
телекомуникација, Министарства унутрашњих послова и Министарства финансија и привреде.
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Уговор о раду

ВИШЕ ОД ФОРМАЛНОСТИ
Уговор о раду не треба да буде само законом
прописана форма, већ и документ који одражава
вредносни систем компаније. Хоће ли запослени
након што је прочитао уговор имати осећај
правичности, поверења и сигурности?

Ч

есто се уговору о раду приступа као једној најобичнијој
формалности коју намеће закон како би могла да се изврши физичка пријава радника и која као да нема никакве везе са оним што су се запослени и послодавац
претходно договорили. Такав став према уговору о раду
се препознаје у бирању већ готових и штурих образаца који могу
да се купе по књижарама и који су на много начина недоречени и
мањкави. Уобичајена форма која се при томе бира је уговор на одређено време, с обећањем да ће запослени бити примљен у стални
радни однос, ако се истакне у извршавању радних задатака.

Права и обавезе
Информисање радника о његовим правима по основу рада у
уговору је врло штуро код неких послодаваца. Може се претпоставити да иза тога вероватно стоји размишљање „што радници
мање знају - то боље”, при чему некада постоји и свесна намера
да се права радника која су им законом загарантована не поштују.
Међутим, супротно томе, листа обавеза коју запослени имају и
санкција за њихово неиспуњавање може да буде подужа.
Веома је битно како су међусобне обавезе послодавца и запосленог у уговору избалансиране. Такође, битно је и како су права
и обавезе које запослени има по основу рада избалансиране. Уколико се уговор минимално бави обавезама послодавца и правима
запосленог, не може се рећи да ће уговор о раду бити почетак једног односа у којем постоји узајамност.

Уговор о раду је први документ који запослени добија на увид
од стране послодавца и на основу којег доноси известан суд и
закључак о послодавцу. Уговор о раду не треба да буде само законом прописана форма, већ и документ који одражава вредносни
систем компаније. Послодавци треба да се упитају да ли је форма
уговора коју им неко предлаже, на пример њихов књиговођа или
адвокат, нешто што заиста представља оно што они јесу или желе
да буду, односно оно што је у складу са организационом културом
њихове фирме.

Психолошка димензија

Стални и
привремени посао
Уколико је у огласу за
посао наведено да се ради о
сталном запослењу, онда и
уговор о раду треба да гласи на неодређено време, а
не да запослени уместо тога
добије на потпис уговор на
одређено време. Много је
боље да послодавац у уговору на неодређено време унесе клаузулу о пробном раду,
којом ће се заштитити од
сопствене грешке у процени
запосленог приликом запошљавања. По истеку пробног
рада нема одјаве, па поновне
пријаве радника, јер уговор и
даље тече.
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Већ смо рекли да је уговор о раду први званични компанијски
документ на основу којег ће запослени донети одређени суд и
закључак. То је документ којим се уређује међусобни однос између
послодавца и запосленог. Основно питање које се поставља јесте
хоће ли запослени након што је прочитао уговор имати осећај правичности, поверења и сигурности. Уколико је послодавац таксативно навео своје обавезе према запосленом, сам тај чин је велика
гаранција да ће он то и испунити, што запосленом пружа осећај
сигурности и поверења. Даље, сам потпис запосленог је психолошки чин којим се запослени обавезује на оно што је уговором
договорено. Неки послодавци злоупотребљавају то, па у уговору о
раду наводе клаузуле које нису законски утемељене, знајући да ће
их већина запослених испоштовати зато што су ставили свој потпис на то и тиме се обавезали.
Став да је уговор о раду онолико добар колико штити интересе
послодавца ако дође до радног спора, само је једна страна медаље,
док је друга страна управо психолошки ефекат који уговор има на
запосленог.
(Извор: www.mojtim.com)

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

-

На основу члана 43. став 1. тачка 4. Закона о запошљавању и осигурању
за случај незапослености („Сл. гласник РС“, бр. 36/09 и 88/10), члана 11.
став 1. тачка 3. Закона о професионалној рехабилитацији и запошљавању
особа са инвалидитетом („Сл. гласник РС“, бр. 36/09) и члана 53.
Правилника о начину и критеријумима за спровођење мера активне
политике запошљавања („Сл. гласник РС“, бр. 12/12 и 20/13)

НАЦИОНАЛНА СЛУЖБА ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ
Расписује

ЈАВНИ ПОЗИВ
НЕЗАПОСЛЕНИМ ЛИЦИМА
ЗА ДОДЕЛУ СУБВЕНЦИЈЕ ЗА
САМОЗАПОШЉАВАЊЕ У 2013.
ГОДИНИ
I ОСНОВНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ
Субвенција за самозапошљавање намењена је незапосленим лицима која
се воде на евиденцији Националне службе за запошљавање (у даљем
тексту: Национална служба) и имају завршену обуку за започињање
сопственог посла.
Субвенција за самозапошљавање додељује се незапосленом лицу у
једнократном износу од 160.000,00 динара, односно 200.000,00
динара за особе са инвалидитетом, ради оснивања радње, задруге
или другог облика предузетништва или оснивања привредног друштва,
уколико оснивач заснива у њему радни однос.
Незапослено лице које оствари право на субвенцију за самозапошљавање
у обавези је да обавља регистровану делатност најмање 12 месеци.
Право на субвенцију може се остварити и удруживањем више незапослених
лица, оснивањем привредног друштва ради самозапошљавања. Уколико
се више незапослених лица удружи, у складу са законом, свако лице
појединачно подноси захтев за самозапошљавање и остваривање права
на субвенцију од 160.000,00 динара, односно 200.000,00 динара, у случају
када су подносиоци захтева особе са инвалидитетом.
Право на субвенцију за самозапошљавање не може да оствари
незапослени:
за обављање делатности у области експлоатације угља и другим
областима у складу са списком делатности објављеним на сајту
Националне службе;
за обављање послова/делатности за које је решењем о инвалидности
или решењем о процени радне способности и могућности запослења
или одржања запослења утврђено да особа са инвалидитетом не
може да обавља;
за оснивање удружења грађана;
који је остварио право на исплату новчане накнаде у једнократном
износу за самозапошљавање;
који је користио субвенцију за самозапошљавање по јавном позиву
Националне службе у току претходне 3 године, рачунајући од дана
одобравања средстава.
У току трајања Јавног позива незапослено лице може само једном поднети
захтев за одобравање субвенције.
Јавни позив за доделу субвенције за самозапошљавање представља
основ за добијање de minimis државне помоћи.
Јавни позив је отворен од дана објављивања у дневном листу до утрошка
расположивих средстава издвојених за ову намену.

II ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЕВА

Услови
Право на доделу субвенције за самозапошљавање може остварити
незапослени ако је:
поднео захтев са бизнис планом;
пријављен на евиденцију незапослених Националне службе за
запошљавање најмање месец дана пре дана подношења захтева
(aко је подносилац захтева особа са инвалидитетом време проведено
на евиденцији није услов за учешће у Јавном позиву) и
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завршио инструктивну обуку за самозапошљавање по плану и
програму обуке у организацији Националне службе или друге
одговарајуће организације.

Документација за подношење захтева:
захтев са бизнис планом на прописаном обрасцу;
доказ о завршеној обуци, уколико није завршена у организацији
Националне службе;
писана изјава подносиоца захтева о свим другим de minimis
државним помоћима које је добио у претходном трогодишњем
фискалном периоду;
доказ о власништву, уколико подносилац захтева располаже истим и
доказ о власништву опреме, уколико подносилац захтева располаже
истим.
У случају када је подносилац захтева особа са инвалидитетом, потребно
је доставити и решење о инвалидности или процени радне способности,
којим је утврђено да подносилац захтева може обављати послове, односно
делатности наведене у захтеву са бизнис планом.
Национална служба задржава право да тражи и друге доказе релевантне
за одлучивање о захтеву подносиоца.
Начин подношења захтева:
Захтев са бизнис планом, у два примерка, подноси се надлежној
организационој јединици Национaлне службе, према месту пребивалишта,
односно боравишта, непосредно или путем поште, на прописаном обрасцу
који се може добити у свакој организационој јединици Национaлне службе
или преузети са сајта www.nsz.gov.rs.

III ДОНОШЕЊЕ ОДЛУКЕ
Одлука о додели субвенције за самозапошљавање доноси се на основу
провере и бодовања поднетог захтева са бизнис планом.
Провера поднетих захтева
Национална служба врши проверу поднетих захтева, односно проверу
испуњености услова Јавног позива и приложене документације.
Захтеви који не испуњавају услове предвиђене Јавним позивом неће се
даље разматрати.
Бодовање поднетих захтева
Приликом бодовања захтева са бизнис планом узимају се у обзир следећи
критеријуми: резултат обуке из предузетништва, врста делатности,
структура лица која се запошљавају, тржиште (купци, конкуренти и
добављачи), потребни ресурси (пословни простор и опрема), финансијски
показатељи, развијеност општине и процена важности поднетог захтева
са бизнис планом за локално тржиште рада за подручје филијале.
Критеријуми за оцену бизнис плана се објављују на огласној табли
надлежне филијале даном објављивања Јавног позива.
Одлука о додели субвенције за самозапошљавање
Одлуку о додели субвенције за самозапошљавање незапосленим лицима
доноси директор филијале Националне службе, по овлашћењу директора
Националне службе.
Одлука о додели субвенције за самозапошљавање објављује се на
огласној табли надлежне филијале.
Приликом доношења одлуке узима се у обзир и датум подношења захтева,
односно уколико постоји већи број захтева са истим бројем бодова, у том
случају ће се предност дати захтевима који су раније поднети.
Захтеви који испуњавају услове Јавног позива, а нису обухваћени одлуком
о додели субвенције за самозапошљавање, биће у разматрању до утрошка
финансијских средстава. Подносиоци ових захтева биће обавештени о
коначном статусу њиховог захтева након истека Јавног позива.

IV ЗАКЉУЧИВАЊЕ УГОВОРА
Директор филијале Националне службе и подносилац захтева у року
до 45 дана од дана доношења одлуке о одобравању субвенције за
самозапошљавање незапослених лица, односно најкасније до 15.12.
текуће године, закључују уговор, којим се уређују међусобна права и
обавезе и на основу кога се врши исплата субвенције.
Лице је у обавези да отпочне обављање регистроване делатности након
подношења захтева, а најкасније до датума потписивања уговора.
Документација за закључивање уговора:
фотокопија решења надлежног органа о упису у регистар, уколико
ниje регистрован у АПР;
фотокопија решења о ПИБ-у;
фотокопија пријаве на обавезно социјално осигурање;
фотокопија уговора о отварању рачуна или картице текућег рачуна;
фотокопија картона депонованих потписа;
фотокопија личне карте подносиоца захтева;
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инструмент обезбеђења уговорних обавеза;
фотокопија личне карте жиранта и други докази у зависности од
статуса жиранта и
писани пристанак подносиоца захтева и жиранта за прикупљање и
обраду података о личности.

Средства обезбеђења уговорних обавеза
Приликом закључивања уговора подноси се једно од наведених средстава
обезбеђења уговорних обавеза, и то:
две истоветне бланко личне менице корисника средстава са једним
жирантом и меничним овлашћењима или
заложно право на покретну имовину (осим возила) троструко веће
вредности од износа субвенције или
хипотека првог реда на непокретности двоструко веће вредности од
износа субвенције или
гаранција банке двоструко веће вредности од износа субвенције или
уговорно јемство.
Жирант може бити свако пословно способно физичко лице, не старије од
65 година, које има редовна месечна примања на име зараде или пензије,
независно од висине примања, као и физичко лице које самостално
обавља своју делатност (предузетник).
Покретна имовина која је предмет ручне залоге мора бити осигурана
најкраће у периоду трајања уговорне обавезе и полиса осигурања
винкулирана (пренето право коришћења) у корист Националне службе.

V ОБАВЕЗЕ ИЗ УГОВОРА
Корисник субвенције дужан је да:
обавља регистровану делатност најмање 12 месеци, почев од дана
отпочињања обављања делатности;
измирује обавезе по основу јавних прихода, од дана отпочињања
делатности до периода наведеног у уговору;
Националној служби омогући праћење реализације уговорне
обавезе;
Националној служби достави доказе о реализацији уговорне обавезе 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 да корисник средстава не испуни обавезе утврђене уговором,
дужан је да Националној служби врати износ исплаћене субвенције,
сразмерно проценту реализације уговорне обавезе, увећан за законску
затезну камату од датума преноса средстава.

VI ОСТАЛЕ ИНФОРМАЦИЈЕ
Информације о делатностима које не могу бити субвенционисане могу
се добити у свакој организационој јединици Национaлне службе, преко
Позивног центра Национaлне службе, телефон: 0800-300-301 (бесплатан
позив) или преузети са сајта www.nsz.gov.rs.

Пословни центри НСЗ
Подршка у реализацији
предузетничке идеје
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подносиоци захтева који су користили субвенцију по јавном
позиву за иста лица у току претходнe 3 годинe, рачунајући од
дана одобравања средстава;
послодавци који нису успешно пословали 12 месеци након
правоснажног решења о усвајању плана реорганизације и
обустављању стечајног поступка или након куповине привредног
субјекта над којим је правоснажним решењем окончан стечајни
поступак.
Послодавац коме се не одобри субвенција за отварање нових радних
места не може поново поднети захтев по овом Јавном позиву.
Јавни позив за доделу субвенције за отварање нових радних места
представља основ за доделу de minimis државне помоћи.
Јавни позив је отворен од дана објављивања у дневном листу до утрошка
расположивих средстава издвојених за ову намену.
-

На основу члана 43. став 1. тачка 3. Закона о запошљавању и осигурању
за случај незапослености („Сл. гласник РС“, бр. 36/09 и 88/10), члана 11.
став 1. тачка 3. Закона о професионалној рехабилитацији и запошљавању
особа са инвалидитетом („Сл. гласник РС“, бр. 36/09) и члана 41.
Правилника о начину и критеријумима за спровођење мера активне
политике запошљавања („Сл. гласник РС“, бр. 12/12 и 20/13)

НАЦИОНАЛНА СЛУЖБА ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ
Расписује

ЈАВНИ ПОЗИВ
ПОСЛОДАВЦИМА ЗА ДОДЕЛУ
СУБВЕНЦИЈЕ
ЗА ОТВАРАЊЕ НОВИХ РАДНИХ
МЕСТА У 2013. ГОДИНИ
I ОСНОВНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ
Субвенција за отварање нових радних места одобрава се послодавцима
ради запошљавања незапослених лица која се воде на евиденцији
Националне службе за запошљавање (у даљем тексту: Национална
служба).
Субвенција се одобрава у једнократном износу, послодавцима који
запошљавају до 50 незапослених лица, односно до 19 незапослених лица,
када послодавац запошљава особе са инвалидитетом.
Изузетно, послодавац може остварити право на субвенцију за отварање
нових радних места за запошљавање преко 50 незапослених лица, ради
уједначавања регионалног развоја, уклањања диспаритета на тржишту
рада и већег степена запошљавања, у оквиру гринфилд (greenfield) и
браунфилд (brownfield) инвестиција.
Висина субвенције зависи од развијености општине у којој је седиште
послодавца или у којој послодавац има регистровану организациону
јединицу, као и од броја лица која се запошљавају, и то:
100.000,00 динара по лицу у првој и другој групи општина;
200.000,00 динара по лицу у трећој групи општина;
300.000,00 динара по лицу у четвртој групи општина и
девастираним подручјима, када се запошљава до 10 лица;
400.000,00 динара по лицу у четвртој групи општина и
девастираним подручјима, када се запошљава 11 и више лица.
Уколико се на новоотвореним радним местима запошљавају особе са
инвалидитетом, висина субвенције износи:
150.000,00 динара по особи у првој и другој групи општина;
250.000,00 динара по особи у трећој групи општина;
400.000,00 динара по особи у четвртој групи општина и
девастираним општинама.
Послодавац, односно организациона јединица послодавца у којој се
запошљавају лица, мора бити регистрована најмање три месеца пре
датума подношења захтева.
Табела са приказом развијености општина у складу je са посебним
прописом Владе у тренутку објаве Јавног позива и саставни је део текста
Јавног позива.
Послодавац који је остварио право на субвенцију за отварање нових
радних места дужан је да закључи уговор о раду са незапосленим
лицем, на неодређено време, са пуним радним временом, у трајању од
најмање 24 месеца од дана заснивања радног односа и да измирује
обавезе по основу доприноса за обавезно социјално осигурање, у складу
са законом.
Право на субвенцију за отварање нових радних места не могу остварити:
државни органи, организације и други директни и индиректни
корисници буџетских средстава и удружења грађана, осим
уколико се на новоотвореним радним местима запошљавају особе
са инвалидитетом;
подносиоци захтева који обављају делатност у области
експлоатације угља и у другим областима у складу са списком
делатности објављеним на сајту Националне службе;

Бесплатна публикација о запошљавању

II ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЕВА
Услови
Право на доделу субвенције за отварање нових радних места послодавац
може остварити под условом:
да запошљава лица са евиденције Националне службе на
новоотвореним радним местима;
поднесе захтев са бизнис планом;
одржи број запослених у последња три месеца која претходе
месецу у коме је поднет захтев, осим у случају природног одлива
запослених (остваривање права на пензију, смрт запосленог и сл);
да уредно измирује обавезе по основу доприноса за обавезно
социјално осигурање за запослене, за последња три месеца која
претходе месецу у коме је поднет захтев;
да успешно послује;
да је измирио раније уговорне обавезе и измирио потраживања
према Националној служби, осим за обавезе чија је реализација
у току;
не запошљава лица која су у периоду од шест месеци пре
подношења захтева за доделу субвенције била у радном односу
код тог послодавца, односно код послодавца који је оснивач или
повезано лице са послодавцем подносиоцем захтева;
да није привредни субјект у тешкоћама, у смислу законских
прописа којима се регулише контрола и додела државне помоћи.
Документација за подношење захтева:
захтев са бизнис планом на прописаном обрасцу;
фотокопија решења надлежног органа о упису у регистар, уколико
подносилац захтева није регистрован у АПР;
списак лица која се запошљавају (име и презиме, адреса и ЈМБГ
лица која се запошљавају);
пореска пријава о обрачунатим и уплаћеним доприносима за
обавезно социјално осигурање на зараде/накнаде, за последња
три месеца која претходе месецу у коме је поднет захтев, оверена
од стране Пореске управе;
завршни рачун оверен од стране Народне банке, за годину која
претходи години у којој се подноси захтев или скраћени биланс
успеха, односно преглед прихода и расхода и финансијског
резултата за претходну годину за подносиоце захтева који воде
просто књиговодство (завршни рачун не достављају подносиоци
захтева који су регистровали делатност у текућој години);
потврда банке о промету на текућем рачуну подносиоца захтева
за последња три месеца која претходе месецу у коме је поднет
захтев;
писана изјава подносиоца захтева о свим другим de minimis
државним помоћима које је добио у претходном трогодишњем
фискалном периоду или изјава подносиоца захтева да није
користио de minimis државну помоћ;
доказ о власништву/закупу пословног простора;
доказ о власништву/закупу опреме;
доказ о обезбеђеном пласману робе у земљи/иностранству,
уколико подносилац захтева располаже истим.
Национална служба задржава право да тражи и друге доказе релевантне
за одлучивање о захтеву подносиоца.
Начин подношења захтева
Захтев са бизнис планом подноси се у два примерка, надлежној
организационој јединици Национaлне службе, према седишту послодавца
или организационе јединице у којој се реализује програм, непосредно
или путем поште, на прописаном обрасцу који се може добити у свакој
организационој јединици Национaлне службе или преузети на сајту www.
nsz.gov.rs.
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III ДОНОШЕЊЕ ОДЛУКЕ
Одлука о додели субвенције за отварање нових радних места доноси се на
основу провере и бодовања поднетог захтева са бизнис планом.
Провера поднетих захтева
Национална служба врши проверу поднетих захтева, односно проверу
испуњености услова Јавног позива и приложене документације.
Захтеви који не испуњавају услове предвиђене Јавним позивом неће се
даље разматрати.
Бодовање поднетих захтева
Приликом бодовања захтева са бизнис планом узимају се у обзир
следећи критеријуми: врста делатности, развијеност општине на чијој
територији се обавља делатност, број новозапослених у односу на број
запослених (однос запослених и незапослених за које се тражи субвенција
највише до 1:51), претходно коришћена средства Националне службе,
структура лица која се запошљавају, дужина обављања делатности
послодавца, повећање броја запослених код послодавца у претходна
3 месеца пословања, потребни ресурси (пословни простор, опрема и
обртна средства), тржиште продаје (купци и конкуренти), финансијски
показатељи и процена важности поднетог захтева са бизнис планом за
локално тржиште рада за подручје филијале.
Критеријуми за оцену бизнис плана се објављују на огласној табли
надлежне филијале даном објављивања Јавног позива.
Приоритети за доделу субвенције
Приоритет при додели субвенције има послодавац који запошљава лице
из категорије теже запошљивих, и то:
дугорочно незапослена лица, односно лица која су незапослена
дуже од 12 месеци
незапослени без квалификација или нискоквалификовани
вишак запослених
особе са инвалидитетом
Роми
избегла и расељена лица
повратници по споразуму о реадмисији
млади до 30 година
старији од 50 година
жене и рурално становништво
жртве породичног насиља и трговине људима и
корисници новчане социјалне помоћи.
Одлука о додели субвенције за отварање нових радних места
Одлуку о одобравању субвенције послодавцу за отварање нових радних
места којима се стварају услови за запошљавање до 19 незапослених
лица, доноси директор филијале Националне службе, по овлашћењу
директора Националне службе.
Одлуку о одобравању субвенције послодавцу за отварање нових радних
места којима се стварају услови за запошљавање 20 и више незапослених
лица, доноси директор Националне службе, уз претходну сагласност
Управног одбора.
Одлука о додели субвенције послодавцима за отварање нових радних
места објављује се на огласној табли надлежне филијале.
Национална служба задржава право да приликом одлучивања по
поднетом захтеву изврши евентуално смањење предвиђеног броја лица
из захтева са бизнис планом.
Захтеви који испуњавају услове Јавног позива, а нису обухваћени одлуком
о додели субвенције за отварање нових радних места, биће у разматрању
до утрошка финансијских средстава. Подносиоци ових захтева биће
обавештени о коначном статусу њиховог захтева након истека јавног
позива.

IV ЗАКЉУЧИВАЊЕ УГОВОРА
Директор филијале Националне службе и подносилац захтева, у року до
30 дана од дана доношења одлуке о одобравању субвенције, односно,
најкасније до 15.12. текуће године, закључују уговор којим се уређују
међусобна права и обавезе и на основу кога се врши исплата субвенције.
Документација за закључивање уговора:
доказ о заснивању радног односа на неодређено време за
лица која се запошљавају (уговор о раду и пријава на обавезно
социјално осигурање); датум заснивања радног односа не сме да
буде пре датума подношења захтева;
средства обезбеђења уговорних обавеза;
фотокопија картона депонованих потписа и
писани пристанак корисника средстава и жиранта за прикупљање
и обраду података о личности.

1
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Средства обезбеђења су следећа:
1. ЗА ПРЕДУЗЕТНИКА:
за одобрена средства у износу до 300.000,00 динара - две
истоветне бланко личне менице корисника средстава са једним
жирантом, са меничним овлашћењима;
за одобрена средства у износу од 300.001,00 до 600.000,00
динара - две истоветне бланко личне менице корисника
средстава са два жиранта, са меничним овлашћењима;
Уколико корисник средстава није у могућности да обезбеди
менице као средство обезбеђења за износе до 600.000,00 динара,
може приложити једно од доленаведених додатних средстава
обезбеђења, с тим да гаранција банке у овом случају мора бити у
двоструко већој вредности од износа субвенције.
за одобрена средства у износу од 600.001,00 динара до
1.000.000,00 динара - две истоветне бланко личне менице
корисника средстава са два жиранта са меничним овлашћењима
и додатно средство обезбеђења по избору:

хипотеку првог реда на непокретности двоструко веће
вредности од износа субвенције или

заложно право на покретним стварима троструко веће
вредности од износа субвенције или

гаранцију банке у вредности износа субвенције у
трајању од 30 месеци или

уговорно јемство;
за одобрена средства у износу од 1.000.001,00 динара и
више - две истоветне бланко личне менице корисника средстава
са два жиранта са меничним овлашћењима и гаранција банке у
вредности износа субвенције у трајању од 30 месеци.
2.
-

ЗА ПРАВНО ЛИЦЕ:
за одобрена средства у износу до 600.000,00 динара - две
истоветне бланко соло менице са меничним овлашћењима или
једно од доленаведених додатних средстава обезбеђења;
за одобрена средства у износу од 600.001,00 динара до
1.000.000,00 динара - две истоветне бланко соло менице са
меничним овлашћењима и додатно средство обезбеђења по
избору:

хипотеку првог реда на непокретности двоструко веће
вредности од износа субвенције или

заложно право на покретним стварима троструко веће
вредности од износа субвенције или

гаранцију банке у вредности износа субвенције у
трајању од 30 месеци.
за одобрена средства у износу од 1.000.001,00 динара и више
- две истоветне бланко соло менице са меничним овлашћењима
и гаранција банке у вредности износа субвенције у трајању од
30 месеци.
Жирант може бити свако пословно способно физичко лице, не старије од
65 година, које има редовна месечна примања на име зараде или пензије,
независно од висине примања, као и физичко лице које самостално
обавља делатност (предузетник).
Покретна имовина која је предмет ручне залоге мора бити осигурана
најкраће у периоду трајања уговорне обавезе и полиса осигурања
винкулирана (пренето право коришћења) у корист Националне службе.
Предмет заложног права на покретној имовини не могу бити возила.
Послодавац коме је одобрена субвенција за отварање нових радних
места и запошљавање особа са инвалидитетом, а корисник је буџетских
средстава и није у могућности да приложи меницу, потребно је да као
средство обезбеђења уговорних обавеза приложи изјаву одговорног лица
да су обезбеђени сви предуслови за реализацију субвенције.

V ОБАВЕЗЕ ИЗ УГОВОРА
Послодавац - корисник субвенције дужан је да:
лица за која је остварио право на субвенцију задржи у радном
односу на неодређено време, са пуним радним временом, у
трајању од најмање 24 месеца од дана заснивања радног односа;
у случају престанка радног односа са лицем за које је оствaрено
право, послодавац је у обавези да у року од 30 дана од дана
престанка радног односа заснује радни однос на неодређено
време са другим незапосленим и да то лице задржи у радном
односу најмање до истека уговором предивиђеног рока увећаног
за период у коме је извршена замена;
измирује обавезе по основу доприноса за обавезно социјално
осигурање, у складу са законом;
делатност у периоду реализације уговорне обавезе обавља на
територији општине на којој је остварио право на субвенцију;
омогући Националној служби праћење реализације уговорне
обавезе;
достави Националној служби доказe о реализацији уговорне
обавезе;
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обавести Националну службу о свим променама које су од значаја
за реализацију уговора, у року од 8 дана од дана настанка
промене.
Послодавац - корисник субвенције који не испуни обавезе утврђене
уговором, дужан је да Националној служби врати износ исплаћене
субвенције, сразмерно проценту реализације уговорне обавезе, увећане
за законску затезну камату од датума преноса средстава.

VI ОСТАЛЕ ИНФОРМАЦИЈЕ

-

Остале
ОПШТИНЕ
(I, II)
100.000,00

Филијале
Београд

Врање

Барајево
Вождовац
Врачар
Гроцка
Звездара
Земун
Лазаревац
Младеновац
Нови Београд
Обреновац
Палилула
Раковица
Савски венац
Сопот
Стари град
Чукарица
Сурчин
Бор
Кладово
Неготин
Ваљево
Лајковац
Врање

Вршац
Зајечар

Вршац
Зајечар

Зрењанин

Зрењанин
Нови Бечеј
Јагодина

Бор
Ваљево

Јагодина

Кикинда

Крагујевац

Краљево
Крушевац

Ада
Кањижа
Кикинда
Нови Кнежевац
Сента
Крагујевац
Аранђеловац
Лапово
Топола
Врњачка Бања
Александровац
Крушевац

Информације о делатностима које не могу бити субвенционисане могу
се добити у свакој организационој јединици Национaлне службе, преко
Позивног центра Национaлне службе, телефон: 0800-300-301 или на сајту
www.nsz.gov.rs.

Неразвијене
ОПШТИНЕ
(III)
200.000,00

ДЕВАСТИРАНА ПОДРУЧЈА,
најнеразвијеније
ОПШТИНЕ
(IV)
300.000,00 / 400.000,00

Мајданпек
Уб
Осечина

Бела Црква
Бољевац
Сокобања
Нова Црња
Сечањ
Деспотовац
Ћуприја
Параћин
Свилајнац

Мионица
Љиг
Босилеград
Бујановац
Владичин Хан
Прешево
Сурдулица
Трговиште
Пландиште
Књажевац
Житиште
Рековац

Чока

Кнић
Баточина

Рача

Краљево
Трстеник
Ћићевац

Рашка
Брус
Варварин

1

2

Статус недовољно развијеног региона има Регион Косова и Метохије (IV)
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Остале
ОПШТИНЕ
(I, II)
100.000,00

Филијале

Неразвијене
ОПШТИНЕ
(III)
200.000,00

Лесковац

Лесковац

Лозница

Лозница

Ниш

Нови Пазар
Нови Сад

Ниш

Панчево

Бач
Бачка Паланка
Беочин
Бечеј
Врбас
Нови Сад
Сремски Карловци
Темерин
Панчево

Пирот

Пирот

Пожаревац

Пожаревац

Алексинац

Нови Пазар
Бачки Петровац
Жабаљ
Србобран
Тител

Алибунар
Ковачица
Ковин
Опово
Димитровград
Велико Градиште
Жабари

Пријепоље

Прокупље

Прокупље

Смедерево

Смедерево

Сомбор

Апатин
Кула
Сомбор
Инђија
Пећинци
Рума
Сремска Митровица
Стара Пазова
Бачка Топола
Суботица
Ариље
Косјерић
Пожега
Ужице
Чајетина
Горњи Милановац
Лучани
Чачак
Шабац

Сремска
Митровица

Суботица
Ужице

Чачак
Шабац

14
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Велика Плана
Смедеревска Паланка
Оџаци

ДЕВАСТИРАНА ПОДРУЧЈА,
најнеразвијеније
ОПШТИНЕ
(IV)
300.000,00 / 400.000,00
Бојник
Власотинце
Лебане
Медвеђа
Црна Трава
Крупањ
Љубовија
Мали Зворник
Гаџин Хан
Дољевац
Мерошина
Ражањ
Сврљиг
Тутин

Бабушница
Бела Паланка
Голубац
Жагубица
Кучево
Мало Црниће
Петровац на Млави
Пријепоље
Прибој
Нова Варош
Сјеница
Блаце
Житорађа
Куршумлија

Ириг

Шид
Мали Иђош
Бајина Башта

Ивањица
Богатић
Владимирци
Коцељева
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трошкове доласка и одласка са рада у преосталом износу до висине
цене превозне карте у јавном превозу, трошкове минулог рада, накнаду
зараде у периоду коришћења годишњег одмора, евентуалну разлику
између минималне цене рада и висине нето зараде утврђене овим
јавним конкурсом и плаћање разлике доприноса за обавезно социјално
осигурање на утврђену разлику зараде.
На основу члана 43. став 1. тачка 7. Закона о запошљавању и осигурању
за случај незапослености („Сл. гласник РС“, бр. 36/09 и 88/10) и члана
9. Правилника о начину и критеријумима за спровођење мера активне
политике запошљавања („Сл. гласник РС“, бр. 12/12 и 20/13)

НАЦИОНАЛНА СЛУЖБА ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ
Расписује

ЈАВНИ КОНКУРС
ЗА ОРГАНИЗОВАЊЕ СПРОВОЂЕЊА
ЈАВНИХ РАДОВА У 2013. ГОДИНИ
I ОСНОВНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ
Јавни радови су мера активне политике запошљавања која предвиђа
одобравање средстава за запошљавање незапослених лица са евиденције
Националне службе за запошљавање (у даљем тексту: Национална служба)
и подразумева спровођење активности које предузима послодавац извођач јавног рада, а које имају за циљ остварење одређеног друштвеног
интереса (нпр. превенција и помоћ старима, санација дивљих депонија,
уређење и изградња путева и др).
Јавни радови се организују у циљу запошљавања првенствено теже
запошљивих незапослених лица и незапослених у стању социјалне
потребе, очувања и унапређења радних способности незапослених.
Јавне радове спроводи послодавац - извођач јавног рада, кога одређује
Национална служба на основу јавног конкурса.
Максимална дужина трајања јавног рада је 6 месеци.
Послодавац - извођач јавног рада подноси пријаву за спровођење јавног
рада која садржи опис активности јавног рада (термин план) и број лица
која се запошљавају.

II НАМЕНА И ВИСИНА СРЕДСТАВА
За спровођење јавног рада Национална служба исплаћује послодавцу извођачу јавног рада средства за:
- зараду незапосленим лицима
- трошкове доласка и одласка са рада незапослених лица
- трошковe спровођења јавних радова и
- трошкове обуке.
Средства намењена за спровођење јавних радова користе се за:
1. исплату нето зараде незапосленим лицима укљученим у јавне
радове, у висини од:
- 23.000,00 динара увећане за износ припадајућих пореза и
доприноса, за лица са I и II степеном стручне спреме;
- 24.000,00 динара увећане за износ припадајућих пореза и
доприноса, за лица са III и IV степеном стручне спреме;
- 25.000,00 динара увећане за износ припадајућих пореза и
доприноса, за лица са V и VI степеном стручне спреме;
- 26.000,00 динара увећане за износ припадајућих пореза и
доприноса, за лица са VII степеном стручне спреме;
2. накнаду трошкова доласка и одласка са рада незапослених
лица укључених у јавне радове, у висини до 1.500,00 динара по
лицу за сваки месец ангажовања;
3. накнаду трошкова спровођења јавних радова по лицу у
висини од:
- 1.500,00 динара за спровођење јавних радова у области
социјалних, хуманитарних, културних и других делатности;
- 3.500,00 динара за спровођење јавних радова у области
одржавања и обнављања јавне инфраструктуре и одржавања и
заштите животне средине и природе.
4. Накнада трошкова организовања обуке
У зависности од врсте и сложености послова које обухвата јавни рад, за
спровођење одређених јавних радова може се организовати обука у току
трајања јавног рада, по интерном програму послодавца или програму
образовне установе.
Послодавац - извођач јавног рада може остварити накнаду за организовање
обуке, у једнократном износу од 50.000,00 динара по јавном раду.
Послодавац - извођач јавног рада у обавези је да обезбеди исплату свих
обавеза у складу са законом, а које не сноси Национална служба, и то:
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III ОБЛАСТИ СПРОВОЂЕЊА
Јавни радови се могу организовати и спроводити у областима:
- социјалних, хуманитарних, културних и других
делатности: здравствено васпитне активности - превенција
и помоћ старима, социјално угроженим лицима, особама
са инвалидитетом, заштита и oчување културног наслеђа и
археолошких налазишта, послови у позоришној, музејској,
библиотечкој и туристичкој делатности, послови ажурирања база
података и други послови;
- одржавања и обнављања јавне инфраструктуре: уређење
и изградња путева и путних појасева, насипа, канала, пруга,
мостова, реконструкција канализационе и водоводне мреже и
других објеката од општег интереса, уређење месних заједница,
уређење ромских насеља - побољшање услова становања и други
послови;
- одржавања и заштите животне средине и природе: санација
дивљих депонија, чишћење и одржавање обала река, језера,
канала, одвода, јавних површина, пошумљавање, развој еколошких
поседа, чување и заштита шума, река и језера, развој сеоског
подручја, монтажа и одржавање опреме у парковима и јавним
дечијим игралиштима, помоћ за успостављање нових депонија локација за сакупљање и одвођење отпада и други послови.

IV ПОДНОШЕЊЕ ПРИЈАВЕ
Право учествовања у поступку спровођења јавних радова имају:
- органи територијалне аутономије и органи јединице локалне
самоуправе
- јавне установе и јавна предузећа
- привредна друштва
- предузетници
- задруге
- удружења грађана.
Услови
Право на доделу средстава за спровођење јавног рада послодавац може
да оствари под условом да:
- запошљава првенствено незапосленог који се теже запошљава
(корисници новчане социјалне помоћи, млади, вишак запослених,
старији од 50 година, дугорочно незапослени, незапослени без
квалификација или нискоквалификовани, особе са инвалидитетом,
припадници ромске националности, рурално становништво,
жене, избегла и расељена лица, повратници према Споразуму о
реадмисији, деца без родитељског старања, жртве породичног
насиља и трговине људима, самохрани родитељи и родитељи
деце са сметњама у развоју);
- је у пријави за јавне радове навео детаљан опис и динамику
активности јавног рада (термин план);
- је измирио уговорне обавезе према Националној служби, осим за
обавезе чија је реализација у току.
Документација за подношење пријаве:
- пријава за јавне радове на прописаном обрасцу;
- фотокопија решења надлежног органа о упису у регистар,
уколико подносилац пријаве није регистрован у АПР;
- мишљење локалног савета за запошљавање или мишљење
надлежног органа територијалне аутономије или локалне
самоуправе о оправданости извођења јавног рада, уколико
подносилац пријаве располаже истим;
- фотографије места извођења јавног рада - за јавне радове
који се спроводе у области одржавања и обнављања јавне
инфраструктуре и одржавања и заштите животне средине и
природе (максимално три фотографије за сваку локацију);
- списак лица корисника услуга - за подносиоце јавних радова из
области социјалних и хуманитарних делатности;
- интерни програм обуке послодавца или програм образовне установе
- уколико послодавац извођач јавног рада организује обуку;
- доказ о учешћу у финансирању, уколико се спровођење јавних
радова финансира од стране надлежног органа територијалне
аутономије, локалне самоуправе или из других извора.
Национална служба задржава право да тражи и друге доказе релевантне
за одлучивање о одобравању спровођења јавних радова.
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Начин подношења пријаве
Пријава за спровођење јавног рада подноси се у три примерка, надлежној
организационој јединици Национaлне службе, према месту спровођења
јавног рада, односно према седишту послодавца у случају када послодавац
нема регистровану организациону јединицу у месту спровођења јавног
рада, непосредно или путем поште, на прописаном обрасцу који се
може добити у свакој организационој јединици Национaлне службе или
преузети на сајту www.nsz.gov.rs.

V ДОНОШЕЊЕ ОДЛУКЕ
Одлука о одобравању спровођења јавних радова доноси се на основу
провере и бодовања поднете пријаве за спровођење јавног рада.
Провера поднетих пријава
Национална служба врши проверу поднетих пријава, односно проверу
испуњености услова јавног конкурса и приложене документације.
Пријаве које не испуњавају услове предвиђене јавним конкурсом неће се
даље разматрати.
Бодовање поднетих пријава
Приликом бодовања пријаве за јавне радове узимају се у обзир следећи
критеријуми: област спровођења, дужина трајања јавног рада, укупан
планирани број незапослених лица, учешће локалне самоуправе,
органа територијалне аутономије или других извора у финансирању
јавних радова, претходно коришћена средства Националне службе
за јавне радове, оцена остварене сарадње са извођачем јавног рада
по претходним конкурсима и процена важности поднете пријаве за
спровођење јавног рада за локално тржиште рада за подручје филијале.
Национална служба задржава право да приликом одлучивања по
поднетој пријави изврши корекцију дужине трајања и/или броја лица,
у складу са расположивим износом средстава који је опредељен за
филијалу.
Одлука о одобравању спровођења јавних радова
Одлуку о одобравању спровођења јавних радова доноси директор
Националне службе, уз претходну сагласност Управног одбора
Националне службе.

VI ЗАКЉУЧИВАЊЕ УГОВОРА
Директор филијале Националне службе и послодавац - извођач јавног
рада у року од 30 дана од дана доношења Одлуке о одобравању
спровођења јавних радова закључују уговор, којим се уређују међусобна
права и обавезе.
Документација за закључивање уговора:
- уговори о раду са незапосленим лицима на одређено време
- средство обезбеђења уговорних обавеза
- потврда банке о отвореном наменском рачуну
- картон депонованих потписа и
- термин план - уколико је у поступку разматрања пријаве за
спровођење јавног рада извршена корекција броја лица и/или
дужина трајања пројекта.
Почетком спровођења јавног рада сматра се датум пријаве на осигурање,
односно почетак рада првог лица ангажованог на јавном раду.
Датум заснивања радног односа који је наведен у уговору о раду не може
бити пре датума закључења уговора о спровођењу јавног рада, нити
након 60 дана од дана доношења Одлуке о одобравању спровођења
јавних радова.

Средства обезбеђења уговорних обавеза
ЗА ПРЕДУЗЕТНИКА:
- две истоветне бланко личне менице са једним жирантом, са
меничним овлашћењем.
2. ЗА ПРАВНО ЛИЦЕ:
- две истоветне бланко соло менице, са меничним овлашћењима.
У случају да је послодавац - извођач јавног рада корисник буџетских
средстава и није у могућности да приложи меницу, као средство
обезбеђења уговорних обавеза прилаже се изјава одговорног лица да су
обезбеђени сви предуслови за реализацију јавног рада.
Жирант може бити свако пословно способно физичко лице, не старије од
65 година, које има редовна месечна примања на име зараде или пензије,
независно од висине примања, као и физичко лице које самостално
обавља своју делатност (предузетник).

1.

VII ОБАВЕЗЕ ИЗ УГОВОРА
Послодавац - извођач јавног рада у обавези је да:
- запосленог ангажованог на спровођењу јавног рада задржи у
радном односу најмање у дужини трајања уговорне обавезе; у
случају престанка радног односа запосленог, послодавац је у
обавези да у року од 30 дана од дана престанка радног односа
заснује радни однос на одређено време са другим незапосленим
лицем, за преостало време трајања уговора;
- организује заштиту и безбедност на раду запослених, у складу са
законом и захтевом стандарда за конкретне послове јавног рада;
- месечно врши исплату зарада запосленима у законским роковима
на текући рачун лица;
- месечно врши исплату накнаде трошкова за долазак и одлазак
са рада запосленима ангажованим на спровођењу јавног рада;
- Националној служби доставља доказе о уплати пореза и
доприноса за обавезно социјално осигурање за запослене
ангажоване на спровођењу јавног рада;
- Националној служби доставља доказе о утрошку пренетих
средстава за трошкове зараде, одласка и доласка са рада и
спровођења јавног рада;
- достави
фотокопију
потврде/сертификата
о
стеченим
компетенцијама лица на спровођењу јавног рада након завршене
обуке;
- Националној служби омогући контролу реализације уговорних
обавеза и увид у сву потребну документацију и ток спровођења
јавног рада и
- обавести Националну службу о свим променама које су од значаја
за реализацију уговора у року од осам дана од дана настанка
промене.
У случају да послодавац - извођач јавног рада не реализује обавезе
дефинисане уговором, дужан је да врати исплаћена средства увећана
за законску затезну камату од датума преноса средстава, у складу са
уговором.

VIII ОСТАЛЕ ИНФОРМАЦИЈЕ
Све додатне информације могу се добити у свакој организационој јединици
Националне службе, преко Позивног центра Националне службе, тел.
0800-300-301 или на сајту www.nsz.gov.rs.
Рок за подношење пријаве за јавне радове је 26.04.2013. године.

Пословни центри НСЗ
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у периоду од шест месеци пре подношења захтева није
било у радном односу код истог послодавца;
да има кадровске и друге капацитете за стручно оспособљавање
лица, односно има запосленог ментора који, уколико позитивним
прописима није другачије одређено, испуњава следеће услове:
o
има одговарајућу струку, најмање je истог нивоа
образовања као и приправник и
o
има најмање 12 месеци радног искуства у струци.
Послодавац који има до 10 запослених има право да у програм укључи до
два незапослена лица, а послодавац који има преко 10 запослених има
право да у програм укључи незапослена лица чији број не може бити већи
од 20% укупног броја запослених.
Национална служба за запошљавање у сарадњи са послодавцем врши
селекцију незапослених лица која ће бити укључена у програм.
o

На основу члана 43. став 1. тачка 5. Закона о запошљавању и осигурању
за случај незапослености („Сл. гласник РС“, бр. 36/09 и 88/10), члана 11.
став 1. тачка 3. Закона о професионалној рехабилитацији и запошљавању
особа са инвалидитетом („Сл. гласник РС“, бр. 36/09) и члана 70.
Правилника о начину и критеријумима за спровођење мера активне
политике запошљавања („Сл. гласник РС“, бр.12/12 и 20/13)

НАЦИОНАЛНА СЛУЖБА ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ
Расписује

ЈАВНИ ПОЗИВ
ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ ПРОГРАМА
СТРУЧНА ПРАКСА У 2013. ГОДИНИ
I ОСНОВНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ
Програм стручне праксе намењен је незапосленим лицима која се први
пут стручно оспособљавају за занимање за које су стекла одређену врсту
и степен стручне спреме или која су се стручно оспособљавала краће од
времена потребног за полагање приправничког/стручног испита, а ради
стицања услова за полагање приправничког/стручног испита, у складу са
законом или општим актом послодавца, без заснивања радног односа.
Програм стручне праксе траје у складу са законом, а најдуже 24 месеца,
односно у складу са актом о организацији и систематизацији послова код
послодавца, и то:
до 6 месеци за приправнике са средњим образовањем;
до 9 месеци за приправнике са вишим или високим трогодишњим
образовањем;
до 12 месеци за приправнике са најмање четворогодишњим високим
образовањем.
Лице које се стручно оспособљавало краће од времена потребног
за полагање приправничког/стручног испита, у програм се укључује
за преостали период потребан за стицање услова за полагање
приправничког/стручног испита.
Јавни позив је отворен од дана објављивања у дневном листу до утрошка
расположивих средстава издвојених за ову намену.

II НАМЕНА И ВИСИНА СРЕДСТАВА
Tоком трајања програма стручне праксе Национална служба за
запошљавање:
1. ангажованим лицима исплаћује новчану помоћ у месечном
износу од:
12.000,00 динара за лица са средњим образовањем
16.000,00 динара за лица са вишим или високим
трогодишњим образовањем и
20.000,00 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 и
3. сноси трошкове полагања стручног/приправничког
испита у висини једномесечне новчане помоћи.

III ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЕВА

Услови
Право учешћа у реализацији програма стручне праксе може остварити
послодавац под условом:
да уредно измирује обавезе по основу пореза и доприноса за
обавезно социјално осигурање;
да је законом или актом о организацији и систематизацији послова
код послодавца као услов за рад на одређеним пословима прописана
обавеза обављања приправничког стажа;
да је измирио раније уговорне обавезе према Националној служби,
осим за обавезе чија је реализација у току;
да има најмање једно запослено лице;
да ангажује незапослено лице пријављено на евиденцију Националне
службе које:
o
има средње, више или високо образовање
o
нема радног искуства у струци или нема радног искуства
у својству приправника довољног за стицање услова за
полагање приправничког/стручног испита

Бесплатна публикација о запошљавању

Документација за подношење захтева:
захтев за учешће у програму на прописаном обрасцу Националне
службе;
фотокопија решења надлежног органа о упису у регистар, уколико
подносилац захтева није регистрован у АПР;
пореска пријава о обрачунатим и уплаћеним доприносима за
обавезно социјално осигурање на зараде/накнаде, за последњи
месец који претходи месецу у коме је поднет захтев, оверена од
стране Пореске управе;
извод из закона/општег акта послодавца, где је као услов за рад на
одређеним пословима прописана обавеза обављања приправничког
стажа;
радна биографија ментора на прописаном обрасцу Националне
службе.
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 надлежној организационој
јединици Национaлне службе, према седишту послодавца или према месту
ангажовања лица, непосредно или путем поште, на прописаном обрасцу
који се може добити у свакој организационој јединици Национaлне службе
или преузети са сајта www.nsz.gov.rs.

IV ДОНОШЕЊЕ ОДЛУКЕ
Одлука о спровођењу програма стручне праксе доноси се на основу
провере и бодовања поднетог захтева за учешће у програму.
Провера поднетих захтева
Национална служба проверава усклађеност поднетог захтева и
приложене документације са условима из Јавног позива. У циљу провере
испуњености услова из Јавног позива по поднетом захтеву, Национална
служба задржава право да изврши службени обилазак послодавца.
Бодовање поднетих захтева
Приликом бодовања захтева узимају се у обзир следећи критеријуми:
програм оспособљавања лица, кадровски капацитети послодавца, дужина
обављања делатности послодавца, претходно коришћена средства
Националне службе по програму стручне праксе и процена важности
поднетог захтева за локално тржиште рада за подручје филијале.
Критеријуми за бодовање захтева и динамика одлучивања биће објављени
на огласнима таблама надлежних филијала, даном објављивања Јавног
позива.
Национална служба задржава право да приликом одлучивања по
поднетом захтеву изврши корекцију броја лица, у складу са расположивом
квотом која је опредељена за филијалу.
Одлука о спровођењу програма стручне праксе
Одлуку о спровођењу програма стручне праксе којом се укључује до 49
незапослених, доноси директор надлежне филијале Националне службе,
по овлашћењу директора Националне службе.
Одлуку о спровођењу програма стручне праксе којом се укључује 50 и
више незапослених, доноси директор Националне службе, уз претходну
сагласност Управног одбора.
Одлука о спровођењу програма стручне праксе доноси се у року од 60
дана од дана подношења захтева.

V ЗАКЉУЧИВАЊЕ УГОВОРА
Национална служба и послодавац у року до 30 дана од дана доношења
одлуке о спровођењу програма стручне праксе закључују уговор, којим
уређују међусобна права и обавезе.
У циљу закључивања уговора послодавац је у обавези да Националној
служби достави потписан уговор о стручном оспособљавању са
незапосленим лицем на стручној пракси.
Након закључивања уговора са послодавцем, Национална служба и лице на
стручној пракси закључују уговор којим се регулишу међусобна права и обавезе.
Датум почетка спровођења програма стручне праксе мора бити после
датума доношења одлуке о спровођењу програма стручне праксе.

03.04.2013. | Број 511 |

17

VI ОБАВЕЗЕ ИЗ УГОВОРА
Послодавац је у обавези да:
стручно оспособљава незапослено лице у дужини трајања уговорне
обавезе;
оспособи незапослено лице за самосталан рад у струци, у складу са
законом, односно актом о организацији и систематизацији послова;
доставља Националној служби извештаје о присутности лица на
стручној пракси, у складу са уговором;
достави Националној служби извештај о обављеној стручној пракси,
у складу са уговором;
организује лицу полагање приправничког/стручног испита за
самосталан рад, односно обезбеди доказе о оспособљавању
неопходне за полагање испита пред надлежним органом;
изда потврду о обављеној стручној пракси, односно положеном
приправничком/стручном испиту;

На основу члана 32. и 33. Закона о професионалној рехабилитацији и
запошљавању особа са инвалидитетом („Сл. гласник РС“, број 36/09) и
члана 120. Правилника о начину и критеријумима за спровођење мера
активне политике запошљавања („Сл. гласник РС“, бр. 12/12 и 20/13)

НАЦИОНАЛНА СЛУЖБА ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ
Расписује

JАВНИ КОНКУРС
ЗА ДОДЕЛУ СУБВЕНЦИЈЕ ЗАРАДЕ
ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ ОСОБА СА
ИНВАЛИДИТЕТОМ БЕЗ РАДНОГ
ИСКУСТВА
I ОПИС ПРОГРАМА И ВИСИНА СРЕДСТАВА
Субвенција зараде за запошљавање особа са инвалидитетом, у трајању
од 12 месеци, додељује се послодавцу који запошљава на неодређено
време особе са инвалидитетом без радног искуства.
Субвенција зараде се остварује месечно, у висини минималне зараде
утврђене у складу са прописима о раду, која садржи:
- минималну зараду без пореза и доприноса и
- порез и доприносе који се плаћају из зараде.

II УСЛОВИ И ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА
ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЕВА
Услови
Субвенција зараде одобрава се послодавцу под условом:
1.
да је захтев поднет у року од 30 дана од дана заснивања радног
односа на неодређено време са особом са инвалидитетом;
2.
да се особа са инвалидитетом запошљава са евиденције
Националне службе за запошљавање (у даљем тексту:
Национална служба);
3.
да је послодавац измирио обавезе по основу пореза и доприноса
за обавезно социјално осигурање запослених, за последња три
месеца која претходе месецу у коме је поднет захтев;
4.
да рачун послодавца није у блокади;
5.
да послодавац није смањивао број запослених особа са
инвалидитетом најмање три месеца пре подношења захтева,
изузев редовне флуктуације;
6.
да запошљавање има за последицу нето повећање броја
запослених.
Субвенцију не могу остварити:
- привредни субјекти у сектору угља, као ни привредни субјекти
у тешкоћама, у смислу законских прописа којима се регулише
контрола и додела државне помоћи;
- корисници средстава који нису испунили ранију уговорну обавезу
према Националној служби;
- субвенцију на име пореза и доприноса за иста лица не могу
остварити послодавци који користе исту врсту олакшица у оквиру
других мера за подстицање запошљавања.
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омогући Националној служби 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 стручног оспособљавања лица, послодавац може да у
року од 30 дана од дана прекида стручног оспособљавања изврши замену
са другим незапосленим лицем истог нивоа образовања, које испуњава
потребне услове у складу са законом, за преостало време дефинисано
уговором увећано за период спроведене замене.
-

VII ОСТАЛЕ ИНФОРМАЦИЈЕ
Информације о програму могу се добити у свакој организационој јединици
Национaлне службе, преко Позивног центра Национaлне службе, телефон:
0800-300-301 или на сајту www.nsz.gov.rs.

Документација:
1.
захтев за доделу субвенције (образац Националне службе за
запошљавање);
2.
доказ о регистрацији, уколико подносилац захтева није
регистрован у АПР;
3.
доказ о заснивању радног односа на неодређено време за лица
која се запошљавају (копија уговора и пријава на осигурање);
4.
доказ о обрачунатом и уплаћеном порезу и доприносима за
обавезно социјално осигурање запослених за последња три
месеца која претходе месецу у коме је поднет захтев (копије
оверених ППОПЈ и ППОД образаца од стране Пореске управе);
5.
извештај о броју запослених особа са инвалидитетом (образац
Националне службе за послодавце који немају обавезу
запошљавања особа са инвалидитетом) или фотокопија обрасца
ИОСИ (Извештај о извршавању обавезе запошљавања особа са
инвалидитетом), за последња три месеца која претходе месецу
у коме је поднет захтев;
6.
писана изјава подносиоца захтева да ли му је и по ком основу
већ додељења државна помоћ за исте оправдане трошкове;
7.
писана изјава подносиоца захтева да није привредни субјект у
тешкоћама;
8.
уколико је дошло до смањења броја запослених услед редовне
флуктуације, потребно је доставити одговарајући доказ.

III ОБАВЕЗЕ ПОСЛОДАВЦА
Послодавац је дужан да:
особе са инвалидитетом за које је остварио субвенцију задржи у
радном односу најмање 12 месеци;
не смањује укупан број запослених особа са инвалидитетом
најмање 12 месеци, осим у случају редовне флуктуације;
уз захтев за исплату субвенције достави доказ о исплаћеној
заради са припадајућим порезом и доприносима за особу са
инвалидитетом, за претходни месец.
Обрачуната и исплаћена зарада која садржи порез и доприносе који
се плаћају из зараде мора бити најмање 25% већа у односу на висину
остварене субвенције зараде.

IV ДОНОШЕЊЕ ОДЛУКЕ
Одлуку о додели субвенције доноси надлежни орган Националне службе,
у року од 30 дана од дана подношења захтева.

V ЗАКЉУЧИВАЊЕ УГОВОРА
Директор филијале Националне службе и подносилац захтева закључују
уговор којим се уређују међусобна права и обавезе и на основу кога се
врши исплата субвенције.

VI ОСТАЛЕ ИНФОРМАЦИЈЕ
Захтев са осталом документацијом подноси се надлежној организационој
јединици Националне службе, према месту рада или седишту послодавца,
непосредно или путем поште, на прописаном обрасцу који се може добити
у свакој организационој јединици Националне службе или преузети на
сајту www.nsz.gov.rs.
Информације о мери могу се добити преко Позивног центра за особе са
инвалидитетом: 011/3036-228, на сајту Националне службе - www.nsz.gov.
rs и у организационим јединицама Националне службе.
Национална служба задржава право да тражи и друге доказе релевантне
за одлучивање о захтеву подносиоца.
Позив је отворен до утрошка расположивих финансијских средстава, а
најкасније до 01.12.2013. године.

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

На основу чл. 10, 31. и 32. Закона о професионалној рехабилитацији и
запошљавању особа са инвалидитетом („Сл. гласник РС“, бр. 36/09) и чл.
116. и 124. Правилника о начину и критеријумима за спровођење мера
активне политике запошљавања („Сл. гласник РС“, бр. 12/12 и 20/13)

НАЦИОНАЛНА СЛУЖБА ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ
Расписује

JАВНИ КОНКУРС
ЗА РЕФУНДАЦИЈУ ТРОШКОВА
ПОДРШКЕ ОСОБАМА СА
ИНВАЛИДИТЕТОМ КОЈЕ
СЕ ЗАПОШЉАВАЈУ ПОД
ПОСЕБНИМ УСЛОВИМА
ЗА ПРОГРАМЕ:
А) РЕФУНДАЦИЈА ТРОШКОВА ЗА АСИСТЕНЦИЈУ НА
РАДНОМ МЕСТУ и/или
Б) РЕФУНДАЦИЈА ТРОШКОВА ПРИЛАГОЂАВАЊА
РАДНОГ МЕСТА
I ОПИС ПРОГРАМА И ВИСИНА СРЕДСТАВА
ПРОГРАМ А)
РЕФУНДАЦИЈА ТРОШКОВА ЗА АСИСТЕНЦИЈУ НА РАДНОМ МЕСТУ
Рефундација трошкова за асистенцију на радном месту, у трајању од 12
месеци, одобрава се послодавцу за новозапослене особе са инвалидитетом
којима је потребна стручна подршка при увођењу у посао или за радносоцијалну интеграцију на радном месту.
Послодавцу се на месечном нивоу рефундира:
- исплаћена зарада радног асистента, у складу са бројем радних
сати пружене подршке, без пореза и доприноса, у висини до
50.000 динара и
- трошкови припадајућег пореза и доприноса за обавезно социјално
осигурање.
ПРОГРАМ Б)
РЕФУНДАЦИЈА ТРОШКОВА ПРИЛАГОЂАВАЊА РАДНОГ МЕСТА
Рефундација примерених трошкова прилагођавања радног места, у
једнократном износу, одобрава се послодавцима који запошљавају
особе са инвалидитетом којима је потребно прилагођавање радног места
- техничко и технолошко опремање радног места, средстава за рад,
простора и опреме.
Висина рефундације износи до 300.000,00 динара по особи са
инвалидитетом.

II УСЛОВИ И ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА
ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЕВА
Општи услови
Рефундација се одобрава послодавцу под условом:

да је захтев поднет у року од 30 дана од дана заснивања радног
односа на неодређено време са особом са инвалидитетом;

да је запослена особа са инвалидитетом са евиденције
Националне службе;

да је запосленој особи са инвалидитетом решењем о процени
радне способности утврђен други степен - запошљавање под
посебним условима;

да је послодавац измирио обавезе по основу пореза и доприноса
за обавезно социјално осигурање запослених, за последња три
месеца која претходе месецу у коме је поднет захтев;

да рачун послодавца није у блокади;

да није смањивао број запослених особа са инвалидитетом
најмање три месеца пре подношења захтева, изузев редовне
флуктуације.

Бесплатна публикација о запошљавању

Посебни услови за Програм А:

да се подршка особи са инвалидитетом пружа месечно, у трајању
од 12 месеци, у складу са одговарајућим програмом и процењеном
радном способношћу;

да радни асистент има најмање средње образовање и 12 месеци
професионалног искуства у областима у којима пружа стручну
подршку;

број радних сати за стручну подршку особи са инвалидитетом не
сме бити већи од 1.000 радних сати за 12 месеци.
Посебни услови за Програм Б:

да је прилагођавање радног места у складу са извршеном
проценом радне способности.
Рефундацију не могу остварити:

привредни субјекти у сектору угља, као ни привредни субјекти у
тешкоћама, у смислу члана 2. став 1. тачка 5. Уредбе о правилима
за доделу државне помоћи („Сл. гласник РС“, бр. 13/10);

корисници средстава који нису испунили ранију уговорну обавезу
према Националној служби;

за Програм А: рефундацију на име пореза и доприноса за иста
лица не могу остварити послодавци који користе исту врсту
олакшице у оквиру других мера за подстицање запошљавања.
Документација:

захтев за рефундацију трошкова подршке за запошљавање особа
са инвалидитетом (образац Националне службе за запошљавање);

доказ о регистрацији, уколико подносилац захтева није
регистрован у АПР;

доказ о заснивању радног односа на неодређено време за особу
којој се пружа стручна подршка, односно за коју је потребно
прилагођавање радног места (копија уговора о раду и пријава на
осигурање);

доказ о обрачунатом и уплаћеном порезу и доприносима за
обавезно социјално осигурање запослених, за последња три
месеца која претходе месецу у коме је поднет захтев (копије
оверених ППОПЈ и ППОД образаца од стране Пореске управе);

извештај о броју запослених особа са инвалидитетом (образац
НСЗ за послодавце који немају обавезу запошљавања особа
са инвалидитетом) или фотокопија обрасца ИОСИ (Извештај о
извршавању обавезе запошљавања особа са инвалидитетом),
за последња три месеца која претходе месецу у коме је поднет
захтев;

писана изјава подносиоца захтева да ли му је и по ком основу већ
додељења државна помоћ за исте оправдане трошкове;

писана изјава подносиоца захтева да није привредни субјект у
тешкоћама;

уколико је дошло до смањења броја запослених особа са
инвалидитетом услед редовне флуктуације, потребно је доставити
одговарајући доказ.
Додатна документација за Програм А:

CV радног асистента;

доказ да радни асистент има најмање средње образовање и 12
месеци професионалног искуства у областима у којима пружа
стручну подршку (копија уговора о раду или копија радне
књижице).

III ОБАВЕЗЕ ПОСЛОДАВЦА
Послодавац је дужан да:

не смањује укупан број запослених особа са инвалидитетом
најмање 12 месеци, осим редовне флуктуације;

новозапослене особе са инвалидитетом задржи у радном односу
најмање у дужини трајања програма;

представницима НСЗ омогући обилазак радних просторија ради
сагледавања услова за реализацију програма.
Посебне обавезе за Програм А:

уз захтев за рефундацију доставити доказ о исплаћеној заради
за радног асистента и особу са инвалидитетом којој се пружа
стручна подршка;

уз захтев за рефундацију на месечном нивоу доставити и извештај
о реализацији програма стручне подршке;

приликом закључивања уговора доставити доказ да је радни
асистент у радном односу (уговор о раду и пријава на осигурање);

радни асистент мора бити задржан у радном односу најмање у
дужини трајања рефундације (12 месеци).
Посебне обавезе за Програм Б:

након позитивно решеног захтева и донете одлуке, најкасније
у року од 60 дана од дана доношења одлуке доставити доказ о
наменски утрошеним средствима за прилагођавање радног места;
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приликом закључивања уговора доставити одговарајућа средства
обезбеђења:
 за одобрена средства у износу до 1.000.000,00 динара - менице;
 за одобрена средства у износу преко 1.000.000,00 динара менице и банкарску гаранцију.

IV ДОНОШЕЊЕ ОДЛУКА
Одлуку о додели рефундације доноси надлежни орган Националне службе
за запошљавање, у року од 30 дана од дана подношења захтева.

V ЗАКЉУЧИВАЊЕ УГОВОРА
Директор филијале Националне службе и подносилац захтева закључују
уговор којим се уређују међусобна права и обавезе и на основу кога се
врши исплата рефундације.

VI ОСТАЛЕ ИНФОРМАЦИЈЕ
Захтев са осталом документацијом подноси се надлежној организационој
јединици Националне службе, према месту рада или седишту послодавца,
непосредно или путем поште, на прописаном обрасцу који се може добити
у свакој организационој јединици Националне службе или преузети на
сајту www.nsz.gov.rs.
Информације о програму могу се добити преко Позивног центра за особе
са инвалидитетом: 011/3036-228, на сајту Националне службе - www.nsz.
gov.rs и у организационим јединицама Националне службе.
Национална служба задржава право да тражи и друге доказе релевантне
за одлучивање о захтеву подносиоца.
Конкурс је отворен до утрошка расположивих финансијских средстава, а
најкасније до 01.12.2013. године.

-

На основу члана 43. став 1. тачка 7. Закона о запошљавању и осигурању
за случај незапослености („Сл. гласник РС“, бр. 36/09, и 88/10), члана 11.
став 1. тачка 3. Закона о професионалној рехабилитацији и запошљавању
особа са инвалидитетом („Сл. гласник РС“, бр. 36/09) и члана 9.
Правилника о начину и критеријумима за спровођење мера активне
политике запошљавања („Сл. гласник РС“, бр. 12/12 и 20/13)

НАЦИОНАЛНА СЛУЖБА ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ
Расписује

ЈАВНИ КОНКУРС
ЗА ОРГАНИЗОВАЊЕ СПРОВОЂЕЊА
ЈАВНИХ РАДОВА НА КОЈИМА
СЕ АНГАЖУЈУ ОСОБЕ СА
ИНВАЛИДИТЕТОМ
I ОСНОВНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ
Јавни радови су мера активне политике запошљавања која предвиђа
одобравање средстава за запошљавање незапослених особа са
инвалидитетом са евиденције Националнe службe за запошљавање
(у даљем тексту: Национална служба) и подразумева спровођење
активности које предузима послодавац - извођач јавног рада, а које имају
за циљ остварење одређеног друштвеног интереса.
Јавне радове спроводи послодавац - извођач јавног рада, кога одређује
Национална служба на основу јавног конкурса.
Максимална дужина трајања јавног рада је 6 месеци.
Послодавац - извођач јавног рада подноси пријаву за спровођење јавног
рада која садржи опис активности јавног рада (термин план) и број лица
која се запошљавају.

II НАМЕНА И ВИСИНА СРЕДСТАВА
За спровођење јавног рада Национална служба исплаћује послодавцу извођачу јавног рада средства за:
зараду незапосленим лицима;
трошкове доласка и одласка са рада незапослених лица;
трошковe спровођења јавних радова и
трошкове обуке.
Средства намењена за спровођење јавних радова користе се за:
1. исплату нето зараде у висини од:
23.000,00 динара увећане за износ припадајућих пореза
и доприноса за особе са инвалидитетом са I и II степеном
стручне спреме;
24.000,00 динара увећане за износ припадајућих пореза и
доприноса за особе са инвалидитетом са III и IV степеном
стручне спреме;

20

| Број 511 | 03.04.2013.

2.

3.
-

25.000,00 динара увећане за износ припадајућих пореза
и доприноса за особе са инвалидитетом са V и VI степеном
стручне спреме;
26.000,00 динара увећане за износ припадајућих пореза и
доприноса за особе са инвалидитетом са VII степеном стручне
спреме;
накнаду трошкова доласка и одласка са рада особа са
инвалидитетом запослених на јавном раду, у висини од
1.500,00 динара по лицу за сваки месец ангажовања;
накнаду трошкова спровођења јавних радова по лицу,
у висини од:
2.500,00 динара у области социјалних, хуманитарних,
културних и других делатности;
4.500,00 динара у области одржавања и обнављања јавне
инфраструктуре и одржавања и заштите животне средине и
природе.

4. Накнада трошкова организовања обуке
У зависности од врсте и сложености послова које обухвата јавни рад, за
спровођење одређених јавних радова може се организовати обука у току
трајања јавног рада, по интерном програму послодавца или програму
образовне установе.
Послодавац - извођач јавног рада може остварити накнаду за
организовање обуке у једнократном износу од 50.000 динара по јавном
раду за обуку запослених особа са инвалидитетом.
Послодавац - извођач јавног рада у обавези је да обезбеди исплату свих
обавеза у складу са законом, а које не сноси Национална служба, и то:
трошкове доласка и одласка са рада у преосталом износу до висине
цене превозне карте у јавном превозу, трошкове минулог рада, накнаду
зараде у периоду коришћења годишњег одмора, евентуалну разлику
између минималне цене рада и висине нето зараде утврђене овим
јавним конкурсом и плаћање разлике доприноса за обавезно социјално
осигурање на утврђену разлику зараде.

III ОБЛАСТИ СПРОВОЂЕЊА
Јавни радови се могу организовати и спроводити у областима:
- социјалних, хуманитарних, културних и других
делатности: активности у циљу помоћи социјално угроженим
категоријама становништва, заштита и oчување културног
наслеђа и археолошких налазишта, послови у позоришној,
музејској, библиотечкој и туристичкој делатности, послови
ажурирања база података и други послови;
- одржавања и обнављања јавне инфраструктуре: уређење
месних заједница, насеља, побољшање услова становања и други
сродни послови;
- одржавања и заштите животне средине и природе:
пошумљавање, развој еколошких поседа, чување и заштита шума,
река и језера, развој сеоског подручја, монтажа и одржавање
опреме у парковима и јавним дечијим игралиштима, уређење
зелених површина, обала и други сродни послови.

IV ПОДНОШЕЊЕ ПРИЈАВЕ
Право учествовања у поступку спровођења јавних радова имају:
органи територијалне аутономије и органи јединице локалне
самоуправе
јавне установе и јавна предузећа
привредна друштва
предузетници
задруге
удружења грађана.

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

Услови
Право на доделу средстава за спровођење јавног рада послодавац може
да оствари под условом да:
запошљава особе са инвалидитетом чију је селекцију извршила
Национална служба;
у пријави за јавне радове навео је детаљан опис и динамику
активности јавног рада (термин план);
измирио је уговорне обавезе према Националној служби, осим
за обавезе чија је реализација у току.
Документација за подношење пријаве:
пријава за јавне радове на прописаном обрасцу;
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 обнављања јавне
инфраструктуре и одржавања и заштите животне средине и
природе (максимално три фотографије за сваку локацију);
доказ о учешћу у финансирању, уколико се спровођење јавних
радова финансира од стране надлежног органа територијалне
аутономије, локалне самоуправе или из других извора;
списак лица корисника услуга - за подносиоце јавних радова из
области социјалних и хуманитарних делатности;
интерни програм обуке послодавца или програм образовне
установе, уколико послодавац - извођач јавног рада организује
обуку.
Национална служба задржава право да тражи и друге доказе релевантне
за одлучивање о одобравању спровођења јавних радова.
Начин подношења пријаве
Пријава за спровођење јавног рада подноси се у три примерка, надлежној
организационој јединици Национaлне службе, према месту спровођења
јавног рада, односно према седишту послодавца, у случају када послодавац
нема регистровану организациону јединицу у месту спровођења јавног
рада, непосредно или путем поште, на прописаном обрасцу који се
може добити у свакој организационој јединици Национaлне службе или
преузети на сајту www.nsz.gov.rs.

V ДОНОШЕЊЕ ОДЛУКЕ
Одлука о одобравању спровођења јавних радова доноси се на основу
провере и бодовања поднете пријаве за спровођење јавног рада.
Провера поднетих пријава
Национална служба врши проверу поднетих пријава, односно проверу
испуњености услова јавног конкурса и приложене документације. Пријаве
које не испуњавају услове предвиђене јавним конкурсом неће се даље
разматрати.
Бодовање поднетих пријава
Приликом бодовања пријаве за јавне радове узимају се у обзир следећи
критеријуми: област спровођења, дужина трајања јавног рада, укупан
планирани број незапослених лица, учешће локалне самоуправе, органа
територијалне аутономије или других извора у финансирању јавних
радова, претходно коришћена средства Националне службе за јавне
радове, оцена остварене сарадње са извођачем јавног рада по претходним
конкурсима и процена важности поднете пријаве за спровођење јавног
рада за локално тржиште рада за подручје филијале.
Национална служба задржава право да приликом одлучивања по поднетој
пријави изврши корекцију дужине трајања и/или броја лица, у складу са
расположивим износом средстава који је опредељен за филијалу.
Одлука о одобравању спровођења јавних радова
Одлуку о одобравању спровођења јавних радова доноси директор
Националне службе, уз претходну сагласност Управног одбора
Националне службе.

VI ЗАКЉУЧИВАЊЕ УГОВОРА
Директор филијале Националне службе и послодавац - извођач јавног
рада у закључују уговор којим се уређују међусобна права и обавезе.
Документација за закључивање уговора:
уговори о раду са незапосленим особама са инвалидитетом на
одређено време;
средство обезбеђења уговорних обавеза;
потврда банке о отвореном наменском рачуну;
картон депонованих потписа и
термин план, уколико је у поступку разматрања пријаве за
спровођење јавног рада извршена корекција броја лица и/или
дужина трајања пројекта.

Бесплатна публикација о запошљавању

Почетком спровођења јавног рада сматра се датум пријаве на осигурање,
односно почетак рада првог лица ангажованог на јавном раду.
Датум заснивања радног односа који је наведен у уговору о раду не може
бити пре датума закључења уговора о спровођењу јавног рада, нити
након 60 дана од дана доношења Одлуке о одобравању спровођења
јавних радова.
Средства обезбеђења уговорних обавеза
1. ЗА ПРЕДУЗЕТНИКА:
- две истоветне бланко личне менице са једним жирантом, са
меничним овлашћењем.
2. ЗА ПРАВНО ЛИЦЕ:
- две истоветне бланко соло менице са меничним овлашћењима.
У случају да је послодавац - извођач јавног рада корисник буџетских
средстава и није у могућности да приложи меницу, као средство
обезбеђења уговорних обавеза прилаже се изјава одговорног лица да су
обезбеђени сви предуслови за реализацију јавног рада.
Жирант може бити свако пословно способно физичко лице, не старије од
65 година, које има редовна месечна примања на име зараде или пензије,
независно од висине примања, као и физичко лице које самостално
обавља своју делатност (предузетник).

VII ОБАВЕЗЕ ИЗ УГОВОРА
Послодавац - извођач јавног рада у обавези је да:
запосленог ангажованог на спровођењу јавног рада задржи у
радном односу најмање у дужини трајања уговорене обавезе;
у случају престанка радног односа запосленог, послодавац је у
обавези да у року од 30 дана од дана престанка радног односа
заснује радни однос на одређено време са другим незапосленим
лицем, за преостало време трајања уговора;
организује заштиту и безбедност на раду запослених, у складу
са законом и захтевом стандарда за конкретне послове јавног
рада;
месечно врши исплату зарада запосленима у законским
роковима на текући рачун лица;
месечно врши исплату накнаде трошкова за долазак и одлазак
са рада запосленима ангажованим на спровођењу јавног рада;
Националној служби доставља доказе о уплати пореза и
доприноса за обавезно социјално осигурање за запослене
ангажоване на спровођењу јавног рада;
Националној служби доставља доказе о утрошку пренетих
средстава за трошкове зараде, одласка и доласка са рада и
спровођења јавног рада;
достави фотокопију потврде/сертификата о стеченим
компетенцијама лица на спровођењу јавног рада након
завршене обуке;
Националној служби омогући контролу реализације уговорних
обавеза и увид у сву потребну документацију и ток спровођења
јавног рада и
обавести Националну службу о свим променама које су од
значаја за реализацију уговора у року од осам дана од дана
настанка промене
У случају да послодавац - извођач јавног рада не реализује обавезе
дефинисане уговором, дужан је да врати исплаћена средства увећана
за законску затезну камату од датума преноса средстава, у складу са
уговором.

VIII ОСТАЛЕ ИНФОРМАЦИЈЕ

Све додатне информације могу се добити у свакој организационој јединици
Националне службе, преко Позивног центра за особе са инвалидитетом,
тел. 011/3036-228, на сајту Националне службе - www.nsz.gov.rs и у
организационим јединицама Националне службе.
Рок за подношење пријаве за јавне радове је до 26.04.2013. године.

НСЗ Позивни
центар

0800 300 301
(позив је бесплатан)
03.04.2013. | Број 511 |
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захтев за учешће у програму на прописаном обрасцу Националне
службе;
фотокопија решења надлежног органа о упису у регистар, уколико
подносилац захтева није регистрован у АПР;
пореска пријава о обрачунатим и уплаћеним доприносима за
обавезно социјално осигурање на зараде/накнаде, за последњи
месец који претходи месецу у коме је поднет захтев, оверена од
стране Пореске управе;
писанo обавештење подносиоца захтева о свим другим de minimis
државним помоћима које је добио у претходном трогодишњем
фискалном периоду или изјава подносиоца захтева да није
користио de minimis државну помоћ;
писана изјава подносиоца захтева да није привредни субјект
у тешкоћама, у смислу законских прописа којима се регулише
контрола и додела државне помоћи;
доказ о кадровским капацитетима за практично оспособљавање
лица за обављање једноставних послова, и то:
o доказ о запослењу инструктора код подносиоца захтева
(фотокопија радне књижице, уговор о раду, потврда
послодавца и сл)
o доказ о квалификацијама инструктора (диплома, уверење,
сертификат, лиценца и сл)
o доказ о радном искуству инструктора (уговор о раду, потврда
послодавца о радном искуству и сл).
Национална служба задржава право да тражи и друге доказе релевантне
за одлучивање о поднетом захтеву.
Начин подношења захтева:
Захтев за учешће у програму подноси се надлежној организационој
јединици Национaлне службе, према седишту послодавца или према месту
рада лица, непосредно или путем поште, на прописаном обрасцу који се
може добити у свакој организационој јединици Национaлне службе или
преузети са сајта www.nsz.gov.rs.
-

На основу члана 43. став 1. тачка 5. Закона о запошљавању и осигурању
за случај незапослености („Сл. гласник РС“, бр. 36/09 и 88/10) и члана
77. Правилника о начину и критеријумима за спровођење мера активне
политике запошљавања („Сл. гласник РС“, бр.12/12 и 20/13)

НАЦИОНАЛНА СЛУЖБА ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ
Расписује

ЈАВНИ ПОЗИВ
ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ ПРОГРАМА
СТИЦАЊА ПРАКТИЧНИХ ЗНАЊА У
2013. ГОДИНИ
I ОСНОВНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ
Програм стицања практичних знања намењен је послодавцима који
запошљавају незапослена лица без квалификација, која се воде на
евиденцији Националне службе за запошљавање (у даљем тексту:
Национална служба), ради стицања практичних знања и вештина за рад,
обављањем једноставних, конкретних послова.
Програм стицања практичних знања подразумева:
оспособљавање незапослених лица без квалификација у трајању од
6 месеци и
задржавање лица у радном односу најмање 6 месеци по истеку
периода оспособљавања.
Послодавцима који су засновали радни однос са лицима за време
оспособљавања, Национална служба рефундира:
нето зараду лица у месечном износу од 23.000,00 динара и
припадајући порез и доприносе за обавезно социјално осигурање.
Јавни позив за реализацију програма стицања практичних знања
представља основ за доделу de minimis државне помоћи.
Јавни позив је отворен од дана објављивања у дневном листу до утрошка
расположивих средстава издвојених за ову намену.

II ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЕВА
Услови
Право учешћа у реализацији програма стицања практичних знања може
остварити послодавац под условом:
да уредно измирује обавезе по основу пореза и доприноса за
обавезно социјално осигурање;
да рачун није у блокади;
да није привредни субјект у тешкоћама, у смислу прописа којима
се регулише контрола и додела државне помоћи;
да је измирио раније уговорне обавезе према Националној
служби, осим за обавезе чија је реализација у току;
да има најмање 1 запослено лице;
да запошљава незапослено лице са евиденције Националне
службе које:
o
нема квалификацију и искуства за обављање послова за
које се организује стицање практичних знања и
o
у протеклих 6 месеци пре подношења захтева за доделу
средстава није било у радном односу код тог послодавца;
да има кадровске капацитете за практично оспособљавање лица
за обављање једноставних послова, односно има запосленог
инструктора који има најмање 12 месеци радног искуства на
пословима за које се лице оспособљава;
да има техничке, просторне и друге капацитете за практично
оспособљавање лица за обављање једноставних послова, односно,
радни простор, техничка средства и опрема по функционалности
треба да одговарају величини образовне групе и да су у складу са
стандардима посла за који се лица оспособљавају.
Послодавац који има до 10 запослених има право да у програм укључи до
два незапослена лица, а послодавац који има преко 10 запослених има
право да у програм укључи незапослена лица чији број не може бити већи
од 20% укупног броја запослених.
Национална служба за запошљавање у сарадњи са послодавцем врши
селекцију незапослених лица која ће бити укључена у програм.
Документација за подношење захтева:
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III ДОНОШЕЊЕ ОДЛУКЕ
Одлука о одобравању средстава за програм стицања практичних знања
доноси се на основу провере и бодовања поднетог захтева за учешће у
програму.
Провера поднетих захтева
Национална служба проверава усклађеност поднетог захтева и
приложене документације са условима из Јавног позива. У циљу провере
испуњености услова из Јавног позива по поднетом захтеву, Национална
служба ће извршити службени обилазак послодавца.
Бодовање поднетих захтева
Приликом бодовања захтева узимају се у обзир следећи критеријуми:
програм оспособљавања лица, кадровски, просторни и технички
капацитети послодавца, дужина обављања делатности послодавца,
претходно коришћена средства Националне службе по програму стицања
практичних знања и процена важности поднетог захтева за локално
тржиште рада за подручје филијале.
Критеријуми за бодовање захтева и динамика одлучивања биће објављени
на огласнима таблама надлежних филијала, даном објављивања Јавног
позива.
Национална служба задржава право да приликом одлучивања по
поднетом захтеву изврши корекцију броја лица, у складу са расположивом
квотом која је опредељена за филијалу.
Одлука о одобравању средстава за програм стицања практичних
знања
Одлуку о одобравању средстава за програм стицања практичних знања
којом се укључује до 49 незапослених, доноси директор надлежне
филијале Националне службе, по овлашћењу директора Националне
службе.
Одлуку о одобравању средстава за програм стицања практичних знања
којом се укључује 50 и више незапослених, доноси директор Националне
службе уз сагласност Управног одбора.
Одлука о одобравању средстава доноси се у року до 60 дана од дана
подношења захтева.

IV ЗАКЉУЧИВАЊЕ УГОВОРА
Национална служба и послодавац у року до 30 дана од дана доношења
одлуке о одобравању средстава за програм стицања практичних знања
закључују уговор, којим уређују међусобна права и обавезе.
Послодавац је у обавези да пре закључења уговора достави Националној
служби уговор о раду са лицем и пријаву на обавезно социјално осигурање.
Датум заснивања радног односа са лицем мора бити после датума
доношења одлуке о одобравању средстава.

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

V ОБАВЕЗЕ ИЗ УГОВОРА
Послодавац је у обавези да:
оспособљава лице укључено у програм у трајању од 6 месеци, у
складу са програмом оспособљавања;
доставља Националној служби доказ о исплати нето зараде
лицима у програму најмање у висини одобреног износа, као и
припадајући порез и доприносе за обавезно социјално осигурање;
оспособи лице за рад на конкретним пословима;
задржи лице у радном односу најмање у трајању од 6 месеци по
истеку периода оспособљавања;
изда лицу потврду о стеченом практичном знању за обављање
послова за које се оспособљавало;
достави Националној служби списак издатих потврда о
оспособљености;
заснује радни однос са другим незапосленим лицем које испуњава
потребне услове у складу са јавним позивом, у року до 30 дана
од дана престанка радног односа, и задржи га у радном односу
најкраће до истека уговором предвиђеног рока продуженог

за период спроведене замене, и то у случају престанка радног
односа лица укљученог у програм;
омогући Националној служби контролу реализације уговорне
обавезе и
обавести Националну службу о свим променама које су од значаја
за реализацију уговора, у року од 8 дана од дана настанка
промене.
Послодавац који у току периода оспособљавања не испуни уговором
преузете обавезе, дужан је да Националној служби врати исплаћена
средства, увећана за припадајућу камату од датума преноса средстава.
Послодавац који по истеку периода оспособљавања не испуни уговором
преузете обавезе, дужан је да Националној служби врати средства у
висини исплаћених средстава, сразмерно неиспуњеној уговорној обавези,
увећана за припадајућу камату од датума преноса средстава.

VI ОСТАЛЕ ИНФОРМАЦИЈЕ
Информације о програму могу се добити у свакој организационој јединици
Национaлне службе, преко Позивног центра Национaлне службе, телефон:
0800-300-301 или на сајту www.nsz.gov.rs.

незапосленом полазнику обуке:
o новчану помоћ у висини од 5.800,00 динара и
o трошкове превоза.
Национална служба врши обрачун и уплату доприноса за случај повреде
на раду и професионалне болести за незапослене полазнике обуке, у
складу са законом.
Приликом обрачуна трошкова обуке узима се у обзир цена обуке по
часу до 333,00 динара, трошкови ангажовања екстерних инсктруктора/
извођача обуке и уколико то програм подразумева - добијање атеста,
лиценци, набавку приручника и сл.
Уговорена средства за реализацију програма Национална служба
послодавцу може да исплати:
- у једној транши (по истеку програма), без достављања средстава
обезбеђења уговорних обавеза или
- у две транше (прва по отпочињању обуке и друга по достављању
доказа да су полазници обуке обучени и запослени) уз
достављање средстава обезбеђења уговорних обавеза.
-

На основу члана 43. став 1. тачка 5. Закона о запошљавању и осигурању
за случај незапослености („Сл. гласник РС“, бр. 36/09 и 88/10), члана 11.
став 1. тачка 3. Закона о професионалној рехабилитацији и запошљавању
особа са инвалидитетом („Сл. гласник РС“, бр. 36/09) и члана 89.
Правилника о начину и критеријумима за спровођење мера активне
политике запошљавања („Сл. гласник РС“, бр.12/12 и 20/13)

НАЦИОНАЛНА СЛУЖБА ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ
Расписује

ЈАВНИ ПОЗИВ
ЗА УЧЕШЋЕ У ФИНАНСИРАЊУ
ПРОГРАМА ОБУКЕ НА ЗАХТЕВ
ПОСЛОДАВЦА У 2013. ГОДИНИ
I ОСНОВНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ
Програм обуке на захтев послодавца подразумева учешће у финансирању
обуке ради стицања знања и вештина потребних за обављање послова
на конкретном радном месту, уколико на евиденцији незапослених
Националне службе за запошљавање (у даљем тексту: Национална
служба) нема лица са потребним знањима и вештинама.
Програм обуке на захтев послодавца подразумева:
реализацију обуке у трајању од 80 до 1.040 часова, у складу са
стандардима програма обука12 и
заснивање радног односа на неодређено време са лицима која су
са успехом завршила обуку и њихово задржавање у радном односу
најмање 6 месеци.
На основу образложеног захтева Националној служби, послодавац може
да заснује радни однос са полазником обуке и за време трајања обуке,
уз обавезу да након завршене обуке са лицем заснује радни однос на
неодређено време и задржи га у радном односу најмање 6 месеци.
Јавни позив за реализацију програма обуке на захтев послодавца
представља основ за доделу de minimis државне помоћи.
Јавни позив је отворен од дана објављивања у дневном листу до утрошка
расположивих средстава издвојених за ову намену.

II НАМЕНА И ВИСИНА СРЕДСТАВА
За реализацију обуке Национална служба исплаћује:
послодавцу:
o средства за трошкове обуке у висини до 150.000,00 динара
по полазнику и

1

Стандарди програма обука налазе се на сајту НСЗ –
www.nsz.gov.rs

Бесплатна публикација о запошљавању

III ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЕВА

Услови
Право учешћа у реализацији програма обуке на захтев послодавца може
остварити послодавац под условом:
да припада приватном сектору;
да уредно измирује обавезе по основу пореза и доприноса за
обавезно социјално осигурање;
да рачун није у блокади;
да није привредни субјект у тешкоћама, у смислу законских прописа
којима се регулише контрола и додела државне помоћи;
да је измирио раније уговорне обавезе према Националној служби,
осим за обавезе чија је реализација у току;
да обучава и запошљава незапослена лица која се воде на евиденцији
Националне службе и која задовољавају опште и посебне услове за
укључивање на обуку;
да има кадровске капацитете за реализацију програма обуке,
односно обезбеди:
o предавача који има одговарајућу стручну квалификацију и
најмање 12 месеци радног искуства на пословима обучавања
и/или
o инструктора који има одговарајућу стручну квалификацију и
најмање 12 месеци радног искуства на пословима за које се
лице обучава;
да има техничке, просторне и друге капацитете за реализацију
програма обуке, односно, да радни простор, техничка средства и
опрема по функционалности одговарају величини образовне групе и
у складу су са стандардима посла за који се лица обучавају.
Национална служба за запошљавање у сарадњи са послодавцем врши
селекцију незапослених лица која ће бити укључена у програм.
Приоритет при укључивању имају лица која припадају категоријама
теже запошљивих, и то: дугорочно незапослена лица односно лица која
су незапослена дуже од 12 месеци, незапослени без квалификација или
нискоквалификовани, млади до 30 година, вишак запослених и старији од
50 година, жене, рурално становништво, особе са инвалидитетом, Роми,
корисници новчане социјалне помоћи.
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Документација за подношење захтева:
захтев за учешће у програму на прописаном обрасцу Националне
службе;
фотокопија решења надлежног органа о упису у регистар, уколико
подносилац захтева није регистрован у АПР;
пореска пријава о обрачунатим и уплаћеним доприносима за
обавезно социјално осигурање на зараде/накнаде, за последњи
месец који претходи месецу у коме је поднет захтев, оверена од
стране Пореске управе;
писанo обавештење подносиоца захтева о свим другим de minimis
државним помоћима које је добио у претходном трогодишњем
фискалном периоду или изјава подносиоца захтева да није
користио de minimis државну помоћ;
писана изјава подносиоца захтева да није привредни субјект
у тешкоћама, у смислу прописа којима се регулише контрола и
додела државне помоћи;
доказ о кадровским капацитетима за реализацију програма обуке,
и то:
o доказ о квалификацијама предавача/инструктора (диплома,
уверење, сертификат, лиценца и сл)
o доказ о радном искуству предавача/инструктора (уговор о
раду, потврда послодавца о радном искуству и сл).
Национална служба задржава право да тражи и друге доказе релевантне
за одлучивање о поднетом захтеву.
Начин подношења захтева
Захтев за учешће у програму подноси се надлежној организационој
јединици Национaлне службе, према седишту послодавца или према месту
ангажовања лица, непосредно или путем поште, на прописаном обрасцу
који се може добити у свакој организационој јединици Национaлне службе
или преузети са сајта www.nsz.gov.rs.

IV ДОНОШЕЊЕ ОДЛУКЕ
Одлука о одобравању средстава доноси се на основу провере и бодовања
поднетог захтева за учешће у програму.
Провера поднетих захтева
Национална служба проверава усклађеност поднетог захтева и
приложене документације са условима из Јавног позива. У циљу провере
испуњености услова из Јавног позива по поднетом захтеву, Национална
служба ће извршити службени обилазак послодавца.
Бодовање поднетих захтева
Приликом бодовања захтева узимају се у обзир следећи критеријуми:
програм обучавања лица, кадровски, просторни, технички и други
капацитeти послодавца, претходно коришћена средства Националне
службе по програму обуке на захтев послодавца и процена важности
поднетог захтева за локално тржиште рада за подручје филијале.
Критеријуми за бодовање захтева и динамика одлучивања биће објављени
на огласнима таблама надлежних филијала, даном објављивања Јавног
позива.
Национална служба задржава право да приликом одлучивања по
поднетом захтеву изврши корекцију броја лица, у складу са расположивом
квотом која је опредељена за филијалу.
Одлука о одобравању средстава за програм обуке на захтев
послодавца
Одлуку о одобравању средстава за програм обуке на захтев послодавца
којом се укључује до 49 незапослених, доноси директор надлежне
филијале Националне службе, по овлашћењу директора Националне
службе.
Одлуку о одобравању средстава за програм обуке на захтев послодавца
којом се укључује 50 и више незапослених, доноси директор Националне
службе уз сагласност Управног одбора.
Одлука о одобравању средстава доноси се у року од 60 дана од дана
подношења захтева.

V ЗАКЉУЧИВАЊЕ УГОВОРА
Национална служба и послодавац у року од 90 дана од дана доношења
одлуке о одобравању средстава закључују уговор, којим уређују међусобна
права и обавезе.
Датум отпочињања обуке мора бити након датума закључивања уговора
са послодавцем.

Документација за закључивање уговора са послодавцем
У циљу закључивања уговора послодавац је у обавези да достави
фотокопију текућег рачуна и у складу са динамиком исплате средстава,
одговарајућа средства обезбеђења уговорних обавеза, која могу бити:
1.
ЗА ПРЕДУЗЕТНИКА:
- за одобрено учешће у финансирању обуке у износу до
1.000.000,00 динара - две истоветне бланко личне менице
корисника средстава са два жиранта, са меничним овлашћењима;
- за одобрено учешће у финансирању обуке у износу од
1.000.001,00 динара и више - две истоветне бланко личне
менице корисника средстава са два жиранта, са меничним
овлашћењима и гаранцију банке.
2.
ЗА ПРАВНО ЛИЦЕ:
- за одобрено учешће у финансирању обуке у износу до
1.000.000,00 динара две истоветне бланко соло менице са
меничним овлашћењима;
- за одобрено учешће у финансирању обуке у износу од
1.000.001,00 динара и више - две истоветне бланко соло
менице са меничним овлашћењима и гаранцију банке.
Жирант може бити свако пословно способно физичко лице, не старије од
65 година, које има редовна месечна примања на име зараде или пензије,
без обзира на висину примања, као и физичко лице које самостално
обавља делатност (предузетник).
Достављена средства обезбеђења уговорних обавеза морају да имају рок
важења који не може бити краћи од временског периода трајања обуке и
6 месеци трајања радног односа по истеку обуке, увећаним за 3 месеца.
Након закључивања уговора са послодавцем, Национална служба и
полазник обуке закључују уговор којим се регулишу међусобна права и
обавезе.
Документација за закључивање уговора са незапосленим
полазником обуке:
- фотокопија текућег рачуна полазника.

VI ОБАВЕЗЕ ИЗ УГОВОРА
Послодавац је у обавези да:
обезбеди потребне кадровске, просторне, техничке и друге услове
за реализацију програма обуке (стручњаке, простор, средства,
материјал и сл);
обучи полазнике обуке за рад на пословима у складу са програмом
обуке и закљученим уговором и изда одговарајући сертификат,
односно омогући стицање истог у надлежној институцији/телу;
доставља Националној служби извештаје о присутности полазника
на обуци, у складу са уговором;
заснује радни однос са лицима на неодређено време у року од 30
дана од датума завршетка обуке и достави доказе о томе;
достави извештај о реализацији обуке и списак издатих
сертификата, по завршетку обуке;
задржи лица у радном односу након завршене обуке најмање 6
месеци од датума заснивања радног односа;
омогући Националној служби контролу реализације уговорних
обавеза;
обавести Националну службу о свим променама које су од значаја
за реализацију уговора у року од 8 дана од дана настанка промене;
изврши замену лица са другим незапосленим лицем са евиденције
Националне службе, уколико полазник прекине обуку и уколико
није прошло више од 20% од укупног фонда часова;
изврши замену са другим незапосленим лицем са евиденције
Националне службе, у року до 30 дана од дана престанка радног
односа, за преостало време дефинисано уговором, продужено за
период спроведене замене, у случају престанка радног односа
лица по истеку периода обуке.
Послодавац који у току обуке не испуни уговором преузете обавезе,
дужан је да Националној служби врати исплаћена средства увећана за
припадајућу камату од датума преноса средстава.
Послодавац који по истеку периода обуке не испуни уговором преузете
обавезе, дужан је да Националној служби врати средства у висини
исплаћених средстава сразмерно неиспуњеној уговорној обавези, увећана
за припадајућу камату од датума преноса средстава.

VII ОСТАЛЕ ИНФОРМАЦИЈЕ
Информације о програму могу се добити у свакој организационој јединици
Национaлне службе, преко Позивног центра Национaлне службе, телефон:
0800-300-301 или на сајту www.nsz.gov.rs.

Обука за активно тражење посла
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СЛОБОДНИХ РАДНИХ МЕСТА

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

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

Бесплатна публикација о запошљавању
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Администрација и управа

Администрација
и управа
Б е о г ра д
Рок за подношење пријава по овом конкурсу је
8 дана и почиње да тече наредног дана од дана
објављивања у „Службеном гласнику Републике
Србије”.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
МИНИСТАРСТВО
ФИНАНСИЈА И ПРИВРЕДЕ
ПОРЕСКА УПРАВА
Београд

На основу члана 54 став 1 Закона о државним службеницима („Сл. гласник РС”, бр. 79/05...104/09)
и члана 169б став 1 Закона о пореском поступку
и пореској администрацији („Сл. гласник РС”, бр.
80/02...93/12)
Оглашава

ЈАВНИ КОНКУРС
ЗА ПОПУЊАВАЊЕ
ИЗВРШИЛАЧКИХ
РАДНИХ МЕСТА
У МИНИСТАРСТВУ
ФИНАНСИЈА И ПРИВРЕДЕ
ПОРЕСКА УПРАВА
I Oрган у коме се радна места попуњавају:
Министарство финансија и привреде - Пореска
управа, Централа
II Радна места која се попуњавају:

1. Координатор у Сектору пореске
полиције, у звању главни порески
саветник-основна функција,
у Министарству финансија
и привреде-Пореска управа,
Централа, Сектор пореске полиције,
према условима за радно место
под редним бројем 30 Унутрашњег
уређења и систематизације радних
места у Министарству финансијаПореска управа
1 извршилац

Опис послова: обавља најсложеније студијскоаналитичке послове из делокруга рада Сектора
пореске полиције; у сарадњи са помоћником директора-главним инспектором планира, организује,
обједињава, усмерава и координира рад одељења
у Сектору пореске полиције; по усмерењу главног
инспектора остварује сарадњу са основним унутрашњим јединицама Пореске управе, другим државним органима и организацијама, као и сарадњу са
међународним организацијама и телима по предметима са иноелементима; замењује помоћника
директора-главног инспектора у његовом одсуству;
обавља и друге послове по налогу главног инспектора.
Услови за рад на радном месту: стечено високо
образовање из научне области правне или економске науке на студијама другог степена (дипломске
академске студије-мастер, специјалистичке академске студије, специјалистичке струковне студије), односно на основним студијама у трајању од
најмање 4 године, положен државни стручни испит,
радно искуство у струци од најмање 9 година, оспособљеност за рад на рачунару; поседовање организационих и руководећих способности.
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Стручне оспособљености, знања и вештине које се проверавају у изборном поступку:
познавање Кривичног законика, Законика о кривичном поступку и Закона о пореском поступку и пореској администрацији-усменим путем, разговором са
кандидатом.

2. Координатор за сузбијање
организованог криминала, у
звању главни порески саветникосновна функција, у Министарству
финансија и привреде-Пореска
управа, Централа, Сектор пореске
полиције, Регионално одељење
пореске полиције Крагујевац,
према условима за радно место
под редним бројем 51 Унутрашњег
уређења и систематизације радних
места у Министарству финансијаПореска управа
1 извршилац

Опис послова: планира, организује, обједињава, усмерава и координира рад у Сектору пореске
полиције по најсложенијим предметима и предметима у фази раног откривања ризичних привредних субјеката, по усмерењу главног инспектора;
сарађује у предузимању мера за сузбијање организованог финансијског криминала, предузимању
мера за спречавање појавних облика организованог финансијског криминала у пореској области, у
области прања новца и у области финансијског и
привредног пословања; утврђује приоритет међу
предметима за рад, организује и обезбеђује законито, правилно, благовремено и једнообразно
извршавање свих послова; обавља најсложеније
студијско-аналитичке послове из делокруга Сектора пореске полиције; остварује сарадњу са основним унутрашњим јединицама Пореске управе, другим државним органима и организацијама, као и
сарадњу са међународним организацијама и телима
по предметима са иноелементима; обавља и друге
послове по налогу главног инспектора.
Услови за рад на радном месту: стечено високо
образовање из научне области правне или економске науке на студијама другог степена (дипломске
академске студије-мастер, специјалистичке академске студије, специјалистичке струковне студије), односно на основним студијама у трајању од
најмање 4 године, положен државни стручни испит,
радно искуство у струци од најмање 9 година, оспособљеност за рад на рачунару; поседовање организационих и руководећих способности.
Стручне оспособљености, знања и вештине које се проверавају у изборном поступку:
познавање Кривичног законика, Законика о кривичном поступку и Закона о пореском поступку и пореској администрацији-усменим путем, разговором са
кандидатом.

3. Инспектор пореске полиције за
комуникацију, у звању порески
инспектор II-основна функција,
у Министарству финансија
и привреде-Пореска управа,
Централа, Сектор пореске полиције,
према условима за радно место
под редним бројем 31 Унутрашњег
уређења и систематизације радних
места у Министарству финансијаПореска управа
1 извршилац

Опис послова: организује благовремено извршавање обавеза и активности Главног инспектора,
организује састанке са представницима домаћих и
страних органа, организација и институција, учествује у припреми материјала потребних за састанке; организује и припрема саопштења за јавност из
делокруга Сектора пореске полиције, обавља протоколарне, организационе и друге послове; одржава контакте са представницима страних мисија
и представницима међународних организација и
институција у Србији, учествује у припреми материјала потребних за састанке са представницима
страних мисија у Србији и представницима страних
државних органа и институција, припрема струч-
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не материјале, публикације, презентације пореске полиције; обавља и друге послове по налогу
главног инспектора.
Услови за рад на радном месту: стечено високо образовање из научне области правне, економске науке или у оквиру образовно-научног поља
друштвено-хуманистичких наука на студијама другог степена (дипломске академске студије-мастер,
специјалистичке академске студије, специјалистичке струковне студије), односно на основним студијама у трајању од најмање 4 године, положен
државни стручни испит, радно искуство у струци од
најмање 4 године, оспособљеност за рад на рачунару; систематичност, комуникативност, познавање
енглеског језика.
Стручне оспособљености, знања и вештине које се проверавају у изборном поступку:
познавање Кривичног законика, Законика о кривичном поступку и Закона о пореском поступку и пореској администрацији-усменим путем, разговором са
кандидатом.
III Место рада:
За раднa местa под бројем 1. и 3. место рада је Београд.
За радно место под бројем 2. место рада је Крагујевац.
IV Адреса на коју се подносе пријаве:
Министарство финансија и привреде - Пореска
управа, Централа, Београд, Саве Машковића 3-5, са
назнаком: „За јавни конкурс”
V Лице задужено за давање обавештења о
конкурсу:
Драгана Зарић, број тел: 011/3953-437, Министарство финансија и привреде-Пореска управа, Централа.
ЗАЈЕДНИЧКО ЗА СВА РАДНА МЕСТА
Услови за рад на свим радним местима:
држављанство Републике Србије; да учеснику конкурса није престајао радни однос у државном органу због теже повреде дужности из радног односа
и да није осуђиван на казну затвора од најмање 6
месеци.
Рок за подношење пријава на конкурс:
Рок за подношење пријава је 8 дана и почиње да
тече наредног дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Републике Србије”.
Докази који се прилажу уз пријаву на конкурс:
- пријава са биографијом и наводима о досадашњем радном искуству;
- оригинал или оверена фотокопија уверења о
држављанству;
- оригинал или оверена фотокопија извода из
матичне књиге рођених;
- оверена фотокопија дипломе којом се потврђује
стручна спрема;
- оверена фотокопија радне књижице;
- 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;
- оригинал или оверена фотокопија сертификата
или другог доказа о познавању енглеског језика (за радно место под редним бројем 3).
Напомене:
За сва радна места, радни однос се заснива на
неодређено време. Кандидати који први пут заснивају радни однос у државном органу подлежу пробном раду од 6 месеци. Кандидати без положеног
државног стручног испита примају се на рад под
условом да исти положе до окончања пробног рада.
Кандидати са положеним правосудним испитом
уместо доказа о положеном државном стручном
испиту подносе доказ о положеном правосудном
испиту. Кандидати који конкуришу на више радних
места подносе појединачне пријаве за свако радно
место, са траженим документима за то радно место.
Пријаве уз које нису приложени сви потребни докази, у оригиналу или у фотокопији овереној у општини или суду, као и непотпуне и неблаговремене
пријаве, биће одбачене.
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Администрација и управа

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

ГРАДСКА УПРАВА
ГРАДА ЈАГОДИНЕ

Стручни сарадник за имовинскоправне послове

Помоћник комуналног инспектора

на одређено време до годину дана, у
Одељењу за имовинско-правне, грађевинске
и комунално-стамбене послове
УСЛОВИ: висока стручна спрема, правни факултет, једна година радног стажа и положен државни
стручни испит.

Самостални стручни сарадник за
школство

на одређено време до годину дана, за
рад у Одељењу за друштвене делатности,
информисање и месну самоуправу
УСЛОВИ: висока стручна спрема, пет година радног
стажа и положен државни стручни испит.
ОСТАЛО: Осим наведених услова, кандидат треба да испуњава и услове утврђене чл. 6 Закона о
радним односима у државним органима. Уз пријаву и биографију кандидат подноси: оверену копију
дипломе, доказ о радном стажу; извод из матичне
књиге рођених; уверење о држављанству Републике Србије; уверење о здравственом стању и уверење да није осуђиван за кривична дела на безусловну казну затвора од најмање шест месеци или
за кажњиво дело које га чини неподобним за обављање послова у државном органу.

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

Виши сарадник пријема - оператер
за рад у Одељењу за општу управу, на
одређено време до 1 године

УСЛОВИ: завршена виша школа или струковне
студије било ког смера и најмање 3 године радног
искуства у струци. Уз пријаву приложити: диплому
којом се потврђује стручна спрема (оригинал или
оверену фотокопију), уверење о држављанству,
извод из матичне књиге рођених, доказ о радном
искуству, доказ да кандидат није осуђиван за кривично дело на безусловну казну затвора од најмање
6 месеци или за кажњиво дело које га чини неподобним за обављање послова у државним органима. Пријаве слати на горенаведену адресу. Лице
за контакт: Славица Лаиновић, број тел. 011/8721786. Неблаговремене, неразумљиве или непотпуне пријаве, као и пријаве уз које нису приложени
потребни докази, неће се разматрати.

АДВОКАТСКА КАНЦЕЛАРИЈА
ЂОРЂЕВИЋ ДРАГИША
11271 Сурчин, Маршала Тита 2
тел. 064/1515-890

Адвокатски приправник
УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, правни
факултет, возачка дозвола „Б“ категорије; да су
за
кандидати без Обука
радног искуства
или са радним
искуством максимално
до годину дана. Рок за пријаактивно
вљивање је 15 дана од дана објављивања. Лице за
тражење
контакт: Драгиша Ђорђевић, број тел. 064/1515посла
890.

природно-математички факултет, смер хемија, 1
година радног стажа и положен државни стручни испит. Поред посебних услова, кандидат мора
да испуњава и услове из члана 6 Закона о радним
односима у државним органима: да је држављанин
Републике Србије, да није осуђиван за кривично
дело на безусловну казну затвора од најмање 6
месеци или за кажњиво дело које га чини неподобним за обављање послова у државном органу, да
поседује општу здравствену способност (за кандидата који буде изабран).

Јагодина

35000 Јагодина, Краља Петра I 6

за рад у Одељењу за инспекцијске послове
УСЛОВИ: средња стручна спрема - IV степен,
средња техничка, средња економска, средња медицинска, средња пољопривредна школа, гимназија,
школа за техничке цртаче, 1 година радног стажа
и положен државни стручни испит. Поред посебних услова, кандидат мора да испуњава и услове из
члана 6 Закона о радним оносима у државним органима: да је држављанин Републике Србије, да није
осуђиван за кривично дело на безусловну казну
затвора од најмање 6 месеци или за кажњиво дело
које га чини неподобним за обављање послова у
државном органу, да поседује општу здравствену
способност (за кандидата који буде изабран).

Помоћник комуналног инспектора

за рад у Одељењу за инспекцијске послове радник, на одређено време од 6 месеци
УСЛОВИ: средња стручна спрема - IV степен,
средња техничка, средња економска, средња медицинска, средња пољопривредна школа, гимназија,
школа за техничке цртаче, једна година радног стажа и положен државни стручни испит. Поред посебних услова, кандидат мора да испуњава и услове
из члана 6 Закона о радним односима у државним
органима: да је држављанин Републике Србије, да
није осуђиван за кривично дело на безусловну казну затвора од најмање 6 месеци или за кажњиво
дело које га чини неподобним за обављање послова
у државном органу, да поседује општу здравствену
способност (за кандидата који буде изабран).

Помоћник саобраћајног инспектора
за рад у Одељењу за инспекцијске послове радник, на одређено време од 9 месеци

УСЛОВИ: виша стручна спрема - VI степен, виша
техничка школа, група друмски или градски
саобраћај или први степен правног факултета, 1
година радног стажа и положен државни стручни испит. Поред посебних услова, кандидат мора
да испуњава и услове из члана 6 Закона о радним
односима у државним органима: да је држављанин
Републике Србије, да није осуђиван за кривично
дело на безусловну казну затвора од најмање 6
месеци или за кажњиво дело које га чини неподобним за обављање послова у државном органу, да
поседује општу здравствену способност (за кандидата који буде изабран).

Референт за принудно извршење
грађевинске инспекције

за рад у Одељењу за инспекцијске послове радник, на одређено време од 6 месеци
УСЛОВИ: средња стручна спрема - IV степен, грађевинска или архитектонска школа, 6 месеци радног
стажа и положен државни стручни испит. Поред
посебних услова, кандидат мора да испуњава и
услове из члана 6 Закона о радним односима у
државним органима: да је држављанин Републике Србије, да није осуђиван за кривично дело на
безусловну казну затвора од најмање 6 месеци или
за кажњиво дело које га чини неподобним за обављање послова у државном органу, да поседује
општу здравствену способност (за кандидата који
буде изабран).

Помоћник на пословима заштите
природних добара

за рад у Одељењу за заштиту и
унапређивање животне средине - радник, на
одређено време од 3 месеца
4 извршиоца

Хигијеничар

за рад у Одељењу за управу - радник, на
одређено време од 6 месеци
2 извршиоца
УСЛОВИ: НК радник, основна школа и 6 месеци радног стажа. Поред посебних услова кандидат мора
да испуњава и услове из члана 6 Закона о радним
односима у државним органима: да је држављанин
Републике Србије, да није осуђиван за кривично
дело на безусловну казну затвора од најмање 6
месеци или за кажњиво дело које га чини неподобним за обављање послова у државном органу, да
поседује општу здравствену способност (за кандидата који буде изабран).

Односи са јавношћу

за рад у Одељењу за скупштинске и
нормативне послове - радник, на одређено
време од 5 месеци
УСЛОВИ: висока стручна спрема - VII степен, правни факултет, учитељски или биолошки факултет,
1 година радног стажа и положен државни стручни испит. Поред посебних услова, кандидат мора
да испуњава и услове из члана 6 Закона о радним
односима у државним органима: да је држављанин
Републике Србије, да није осуђиван за кривично
дело на безусловну казну затвора од најмање 6
месеци или за кажњиво дело које га чини неподобним за обављање послова у државном органу, да
поседује општу здравствену способност (за кандидата који буде изабран).

Обрада података (рачуноводственокњиговодствени послови) за
установе чији је оснивач Скупштина
града
за рад у Одељењу за друштвене делатности радник, на одређено време од 9 месеци

УСЛОВИ: средња стручна спрема - IV степен, економска, економско-комерцијална, финансијска
школа, култура и јавно информисање или правнобиротехничка школа и ДСЗ, 1 година радног стажа
и положен државни стручни испит. Поред посебних услова, кандидат мора да испуњава и услове
из члана 6 Закона о радним односима у државним
органима: да је држављанин Републике Србије, да
није осуђиван за кривично дело на безусловну казну затвора од најмање 6 месеци или за кажњиво
дело које га чини неподобним за обављање послова
у државном органу, да поседује општу здравствену
способност (за кандидата који буде изабран).
ОСТАЛО: Пријава на оглас са доказима о испуњавању услова подноси се у року од 8 дана од дана
објављивања, на горенаведену адресу. Непотпуне и
неблаговремене пријаве неће се разматрати.

Послови заштите и унапређивања
животне
средине одговорност
Друштвена
за рад у Одељењу за заштиту и
унапређивање животне средине - радник, на
одређено време од 3 месеца

ПРИОРИТЕТИ У
УСЛОВИ: висока стручна спрема - VII степен,
ЗАПОШЉАВАЊУ
пољопривредни
факултет, шумарски факултет или

Национална служба
за запошљавање

03.04.2013. | Број 511 |
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Лесковац
ГРАДСКА УПРАВА ЗА
ОПШТЕ ПОСЛОВЕ

16000 Лесковац, Пана Ђукића 9/11

Помоћни радник – курир

Месне канцеларије Барје и Месне
канцеларије Оруглица

Помоћни радник – курир
Месне канцеларије Брестовац

УСЛОВИ: основна школа, помоћни радник према
Правилнику о унутрашњој организацији и систематизација радних места у Градској управи за опште
послове града Лесковца. Кандидат треба да достави следећу документацију: оригинал или оверену
фотокопију сведочанства о завршеном основном
образовању; да поседује општу здравствену способност (лекарско уверење); извод из матичне
књиге рођених; уверење о држављанству; 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. Документација из става 2, 3,
4 и 5 не сме бити старија од 6 месеци. Непотпуне и
неблаговремене пријаве неће се разматрати.

ОПШТИНСКА УПРАВА ЛЕБАНЕ
16230 Лебане, Цара Душана 78
тел. 016/843-083

Послови у области сточарства
УСЛОВИ: VII степен стручне спреме, пољопривредни или ветеринарски факултет; положен стручни
испит за рад у државним органима, 3 године радног
искуства.

Аналитичко-надзорни и
саветодавни послови у области
ратарства и повртарства
УСЛОВИ: VI степен стручне спреме, пољопривредне струке; положен стручни испит за рад у државним органима; 1 година радног искуства.
ОСТАЛО: доказ о стручној спреми; уверење о радном искуству; извод из матичне књиге рођених;
уверење о држављанству; доказ опште здравствене
способности (лекарско уверење); уверење да кандидати 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; доказ о положеном стручном испиту за рад у државним органима, за радна места за која је то предвиђено. Рок
за пријављивање је 8 дана од дана објављивања
у публикацији „Послови“. Неблаговремене пријаве
неће се узети у разматрање. Пријаве слати на горенаведену адресу.

ОПШТИНА ВЛАСОТИНЦЕ
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ
16210 Власотинце, Трг ослобођења 12
тел. 016/875-122

Начелник Општинске управе
Општине Власотинце

6 месеци или за кажњиво дело које га чини неподобним за обављање послова у државном органу. Уз пријаву са биографијом подносе се следећа
документа, у оригиналу или у овереној фотокопији:
диплома о завршеном правном факултету; уверење
о положеном државном стручном испиту; доказ о
радном искуству у струци; уверење о држављанству Републике Србије; извод из матичне књиге
рођених; уверење о здравственом стању; уверење
основног и вишег суда да против лица није покренута истрага и да није подигнута оптужница (издато након објављивања овог огласа); уверење полицијске управе 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 (издато након
објављивања овог огласа). Комплетну документацију слати на адресу: Општинско веће Општине
Власотинце - секретару Већа, Трг ослобођења 12,
16210 Власотинце, број тел. 016/875-122, са назнаком: „Оглас за постављење начелника“. Рок за подношење пријава је 15 дана од дана објављивања у
публикацији „Послови“. Рок почиње да тече наредног дана од дана објављивања огласа. Кандидати
са положеним правосудним испитом уместо доказа
о положеном државном стручном испиту подносе
доказ о положеном правосудном испиту. Непотпуна
и неблаговремена документација неће се узимати
у обзир.

Нови Са д
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА
ВОЈВОДИНА
ВЛАДА АУТOНОМНЕ
ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ
СЛУЖБА ЗА УПРАВЉАЊЕ
ЉУДСКИМ РЕСУРСИМА
21000 Нови Сад
Булевар Михајла Пупина 16
тел. 021/4874-842, 021/4874-448
факс: 021/4874-742
www.ljudskiresursi.vojvodina.gov.rs

На основу члана 9 Закона о радним односима у
државним органима („Сл. гласник РС“, бр. 48/91,
66/91, 44/98-др. закон, 49/99-др. закон, 34/01-др.
закон, 39/02, 49/05-одлука УСРС, 79/05-др. закон,
81/05-испр. др. закона и 83/05-испр. др. закона)
и члана 5 Одлуке о оснивању Службе за управљање људским ресурсима („Службени лист АПВ“,
бр. 18/06 и 3/13), Служба за управљање људским
ресурсима
Објављује

ОГЛАС
ЗА ПОПУЊАВАЊЕ
РАДНОГ МЕСТА
У ПОКРАЈИНСКОМ
ОМБУДСМАНУ
1. Орган у коме се радно место попуњава:
Покрајински омбудсман
2. Радно место које се попуњава:

Виши референт за административне
послове

УСЛОВИ: завршен правни факултет, положен испит
за рад у органима државне управе, најмање пет
година радног искуства у струци на истим или сличним пословима. Поред посебних услова, кандидат
треба да испуњава и услове из чл. 6 Закона о радним односима у државним органима: да је држављанин Републике Србије, да има општу здравствену способност; да није осуђиван за кривично дело
на безусловну казну затвора у трајању од најмање

3. Опис послова радног места:
Обавља административне, техничке и друге рутинске послове са ограниченим бројем једноставних
сличних задатака уз примену једноставних и прецизно утврђених метода рада и поступака у примању, завођењу, разврставању и архивирању
предмета, обавља мање сложене материјалнофинансијске послове и друге послове по налогу
покрајинског омбудсмана, директора Стручне служ-
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4. Услови потребни за запослење на радном
месту: завршена средња школа економског или
општег смера, радни стаж у струци од најмање три
године, положен државни стручни испит и основни ниво оспособљености за рад на рачунару (ECDL
START).
5. Посебни услови: У радни однос у државном
органу не може бити примљено лице које је 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. Одлука о избору: Одлуку о избору између
пријављених кандидата доноси Покрајински омбудсман.
7. Meсто рада: Нови Сад, Булевар Михајла Пупина 25

на период од пет година

28

бе и шефа Кабинета. У случају одсутности техничког секретара у Кабинету и вишег референта за
материјално-финансијске послове у Групи за материјално-финансијске послове обавља послове и
задатке из делокруга тих радних места, као и друге
техничке и рутинске послове по налогу покрајинског омбудсмана, директора Стручне службе и
шефа Кабинета. Запослени је одговоран за правилну примену утврђених метода рада и поступака, а
самосталност у раду ограничена је повременим
надзором директора Стручне службе.

8. Рок за подношење пријаве на оглас:
Рок за подношење пријаве је 15 дана. Рок почиње
да тече наредног дана од дана када оглас објави
организација надлежна за послове запошљавања у
огласним новинама „Послови“. Рок почиње да тече
4. априла 2013. године, а истиче 18. априла 2013.
године.
9. Адреса на коју се подносе пријаве:
Покрајински омбудсман, Булевар Михајла Пупина
25, Нови Сад
10. Име лица задуженог за давање обавештења о огласу: Оршоља Дели Видач, начелник Одељења за поступање по представкама, број
телефона: 021/4874-144.
11. Докази који се прилажу уз пријаву на оглас:
- уверењe о држављанству (оригинал или оверена фотокопија);
- извод из матичне књиге рођених (оригинал или
оверена фотокопија);
- уверење о некажњавању издато од стране
МУП-;
- доказ о одговарајућој стручној спреми (оригинал или оверена фотокопија дипломе);
- потврда о оспособљености за рад на рачунару (ECDL START) - оригинал или или оверена
фотокопија;
- уверење о положеном државном стручном
испиту за рад у органу управе или о правосудном испиту (оригинал или оверена фотокопија);
- фотокопија доказа о радном искуству у струци (потврде, решења, уговори и други акти из
којих се може утврдити на којим пословима и
са којом стручном спремом је стечено радно
искуство);
- фотокопија радне књижице;
- фотокопија личне карте.
12. Датум оглашавања: 3. април 2013. године.
Овај оглас објављен је на интернет страници Службе за управљање људским ресурсима, на огласној
табли Владе Аутономне Покрајине Војводине, на
огласној табли Покрајинског омбудсмана и у гласилу организације надлежне за послове запошљавања.

Национална служба за запошљавање • www.nsz.gov.rs
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РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА
ВОЈВОДИНА
ВЛАДА АУТOНОМНЕ
ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ
СЛУЖБА ЗА УПРАВЉАЊЕ
ЉУДСКИМ РЕСУРСИМА
21000 Нови Сад
Булевар Михајла Пупина 16
тел. 021/4874-842, 021/4874-448
факс: 021/4874-742
www.ljudskiresursi.vojvodina.gov.rs

На основу члана 9 Закона о радним односима у
државним органима („Сл. гласник РС“, бр. 48/91,
66/91, 44/98-др. закон, 49/99-др. закон, 34/01-др.
закон, 39/02, 49/05-одлука УСРС, 79/05-др. закон,
81/05-испр. др. закона и 83/05-испр. др. закона)
и члана 5 Одлуке о оснивању Службе за управљање људским ресурсима („Службени лист АПВ“,
бр. 18/06 и 3/13), Служба за управљање људским
ресурсима
Објављује

ОГЛАС
ЗА ПОПУЊАВАЊЕ
РАДНОГ МЕСТА
У ПОКРАЈИНСКОМ
ОМБУДСМАНУ
1. Орган у коме се радно место попуњава:
Покрајински омбудсман
2. Радно место које се попуњава:

Стручни сарадник
3. Опис послова радног места: Обавља мање
сложене опште правне и студијско-аналитичке
послове са ограниченим бројем међусобно повезаних различитих задатака у којима се примењују
утврђене методе рада, поступци или стручне технике. У договору са покрајинским омбудсманом, заменицима омбудсмана и начелником поступа по поднетим представкама грађана и у случајевима када
је поступак покренут нa oснoву сaзнaњa из других
извoрa, учествује у изради годишњег извештаја
Покрајинског омбудсмана и обавља и друге мање
сложене послове по налогу покрајинског омбудсмана, заменика омбудсмана, начелника oдељења
и директора Стручне службе. Одговоран је за правилну примену утврђених метода рада, поступака и
стручних техника, а самосталност у раду ограничена је повременим надзором покрајинског омбудсмана, заменика омбудсмана и начелника oдељења и
њиховим општим усмерењима и општим упутствима за решавање сложенијих методолошких, процедуралних или техничких проблема.

6. Одлука о избору: Одлуку о избору између
пријављених кандидата доноси Покрајински омбудсман.
7. Meсто рада: Нови Сад, Булевар Михајла Пупина 25
8. Рок за подношење пријаве на оглас:
Рок за подношење пријаве је 15 дана. Рок почиње
да тече наредног дана од дана када оглас објави
организација надлежна за послове запошљавања у
огласним новинама „Послови“. Рок почиње да тече
4. aприла 2013. године, а истиче 18. априла 2013.
године.
9. Адреса на коју се подносе пријаве: Покрајински омбудсман, Булевар Михајла Пупина 25, Нови Сад
10. Име лица задуженог за давање обавештења о огласу: Оршоља Дели Видач, начелник Одељења за поступање по представкама, број
телефона: 021/4874-144.
11. Докази који се прилажу уз пријаву на оглас:
- уверењe о држављанству (оригинал или оверена фотокопија);
- извод из матичне књиге рођених (оригинал или
оверена фотокопија);
- уверење о некажњавању издато од стране
МУП-;
- доказ о одговарајућој стручној спреми (оригинал или оверена фотокопија дипломе);
- потврда о оспособљености за рад на рачунару
(ECDL START) -оригинал или оверена фотокопија;
- уверење о положеном државном стручном
испиту за рад у органу управе или о правосудном испиту (оригинал или оверена фотокопија);
- фотокопија доказа о радном искуству у струци (потврде, решења, уговори и други акти из
којих се може утврдити на којим пословима и
са којом стручном спремом је стечено радно
искуство);
- фотокопија радне књижице;
- фотокопија личне карте.
12. Датум оглашавања: 3. април 2013. године.
Овај оглас објављен је на интернет страници Службе за управљање људским ресурсима, на огласној
табли Владе Аутономне Покрајине Војводине, на
огласној табли Покрајинског омбудсмана и у гласилу организације надлежне за послове запошљавања.

Најкраћи
пут
до
посла

4. Услови потребни за запослење на радном
месту: високо образовање на правним, социолошким, педагошким, психолошким, филозофским
или политичким академским студијама другог степена (дипломске академске студије-мастер, специјалистичке академске студије, специјалистичке
струковне студије) или основне студије у трајању
од најмање четири године и завршен приправнички
стаж, односно најмање годину дана радног стажа у
струци и положен државни стручни испит, основни ниво оспособљености за рад на рачунару (ECDL
STАRТ) и знање најмање једног страног језика или
језика националне мањине који је у службеној употреби у рaду oргaнa Аутoнoмнe Пoкрajинe Војводине.
5. Посебни услови: У радни однос у државном
органу не може бити примљено лице које је 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.

Сајмови
запошљавања

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА
ВОЈВОДИНА
ВЛАДА АУТOНОМНЕ
ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ
СЛУЖБА ЗА УПРАВЉАЊЕ
ЉУДСКИМ РЕСУРСИМА
21000 Нови Сад
Булевар Михајла Пупина 16
тел. 021/4874-842, 021/4874-448
факс: 021/4874-742
www.ljudskiresursi.vojvodina.gov.rs

На основу члана 9 Закона о радним односима у
државним органима („Сл. гласник РС“, бр. 48/91,
66/91, 44/98-др. закон, 49/99-др. закон, 34/01-др.
закон, 39/02, 49/05-одлука УСРС, 79/05-др. закон,
81/05-испр. др. закона и 83/05-испр. др. закона)
и члана 5 Одлуке о оснивању Службе за управљање људским ресурсима („Службени лист АПВ“,
бр. 18/06 и 3/13), Служба за управљање људским
ресурсима
Објављује

ОГЛАС
ЗА ПОПУЊАВАЊЕ
РАДНОГ МЕСТА
У ПОКРАЈИНСКОМ
ОМБУДСМАНУ
1. Орган у коме се радно место попуњава:
Покрајински омбудсман
2. Радно место које се попуњава:

Виши стручни сарадник за заштиту
људских права

радни однос на одређено време, ради замене
запослене на породиљском одсуству
3. Опис послова радног места:
прецизно обавља одређене, али сложене опште
правне и студијско-аналитичке послове у којима се
применом утврђених метода рада, поступака или
стручних техника-пружа стручна подршка запосленима који раде послове у вишим звањима и сам
поступа по поднетим представкама грађана и у случајевима када је поступак покренут нa oснoву сaзнaњa из других извoрa применом домаћих прописа
и међународних стандарда у заштити и унапређењу
људских права у договору са покрајинским омбудсманом и заменицима омбудсмана, обавља послове
на припреми организације или учешћу Покрајинског омбудсмана на конференцијама, семинарима,
састанцима и другим стручним скуповима који се
баве заштитом људских права, обавља стручнооперативне послове у вези са сарадњом са невладиним организацијама, синдикатима и другим организацијама које се баве заштитом и унапређењем
људских права, учествује у изради годишњег
извештаја Покрајинског омбудсмана и обавља и
друге одређене, али сложене послове по налогу
покрајинског омбудсмана, заменика омбудсмана и
директора Стручне службе.
4. Услови потребни за запослење на радном
месту:
високо образовање на правним, социолошким,
педагошким, психолошким филозофским или политичким студиjaмa другoг стeпeнa (дипломске академске студије-мастер, специјалистичке академске
студије) или основне студије у трајању од најмање
четири године и најмање три године радног стажа
у струци, положен државни стручни испит, основни ниво оспособљености за рад на рачунару (ECDL
STАRТ) и знање најмање једног страног језика или
језика националне мањине који је у службеној употреби у рaду oргaнa Аутoнoмнe пoкрajинe Војводине.
5. Посебни услови:
У радни однос у државном органу не може бити
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примљено лице које је 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. Одлука о избору: Одлуку о избору између
пријављених кандидата доноси Покрајински омбудсман.
7. Meсто рада:
Нови Сад, Булевар Михајла Пупина 25
8. Рок за подношење пријаве на оглас:
Рок за подношење пријаве је 15 дана. Рок почиње
да тече наредног дана од дана када оглас објави
организација надлежна за послове запошљавања у
огласним новинама „Послови“. Рок почиње да тече
4. aприла 2013. године, а истиче 18. априла 2013.
године.
9. Адреса на коју се подносе пријаве:
Покрајински омбудсман, Булевар Михајла Пупина
25, Нови Сад
10. Име лица задуженог за давање обавештења о огласу:
Оршоља Дели Видач, начелник Одељења за поступање по представкама, број телефона: 021/4874144.
11. Докази који се прилажу уз пријаву на
оглас:
- доказ о високој стручној спреми према условима радног места (оригинал или оверена фотокопија дипломе);
- доказ о основној оспособљености за рад на
компјутеру (ECDL START);
- извод из матичне књиге рођених (оригинал или
оверена фотокопија);
- уверење о држављанству РС (оригинал или
оверена фотокопија);
- уверење МУП-а да кандидат није осуђиван за
кривично дело на безусловну казну затвора од
најмање 6 месеци или кажњаван за дело које
га чини неподобним за обављање послова у
државном органу;
- уверење о здравственој способности;
- фотокопија личне карте.
12. Датум оглашавања:
3. април 2013. године
Овај оглас објављен је на интернет страници Службе за управљање људским ресурсима, на огласној
табли Владе Аутономне Покрајине Војводине, на
огласној табли Покрајинског омбудсмана и у гласилу организације надлежне за послове запошљавања.

Смедерево

Руководилац службе органа
Oпштине Кула

ОПШТИНСКА УПРАВА
ОПШТИНЕ ВЕЛИКА ПЛАНА
11320 Велика Плана, Милоша Великог 30
тел. 026/521-318

Заменик начелника Општинске
управе Општине Велика Плана
на период од пет година

УСЛОВИ: VII степен стручне спреме, завршен правни факултет и најмање 5 година радног искуства
у струци; поред општих услова прописаних у чл. 6
Закона о радним односима у државним органима
(„Сл. гласник РС“, бр. 48/91, 66/91, 44/98-др. закон,
49/99-др. закон, 34/01-др. закон, 39/02, 49/05-одлука УСРС, 79/05-др. закона и 83/05-испр. др. закона) - да је кандидат држављанин РС, да је пунолетан, да има општу здравствену способност, да није
осуђиван за кривично дело на безусловну казну
затвора од најмање шест месеци или за кажњиво
дело које га чине неподобним за обављање послова у државном органу, кандидат треба да испуњава и посебне услове из чл. 54 Закона о локалној
самоуправи („Сл. гласник РС“, бр. 129/07) - завршен
правни факултет, положен испит за рад у органима државне управе и најмање пет година радног
искуства у струци. Уз пријаву приложити: оригинал или оверену фотокопију дипломе о завршеном
факултету, оверену фотокопију уверења о положеном стручном испиту за рад у органима државне
управе или положеном правосудном испиту, оригинал или оверену фотокопију извода из матичне
књиге рођених, оригинал или оверену фотокопију
уверења о држављанству, биографске податке,
оверену фотокопију радне књижице, оригинал или
оверену фотокопију доказа о радном искуству у
струци, уверење да није осуђиван за кривично дело
на безусловну казну затвора од најмање шест месеци или за кривично дело које га чини неподобним
за обављање послова у државном органу. Лекарско уверење о здравственој способности подноси се
пре постављења. Пријаве уз које нису приложени
сви потребни докази у оригиналу или у овереној
фотокопији од надлежног органа, као и непотпуне
и неблаговремене пријаве биће одбачене.

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

Заменик матичара

ОПШТИНСКА
УПРАВА БЕОЧИН

21300 Беочин, Светосавска 25

Возач
УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава следеће
услове: да има стручну спрему прописану систематизацијом - најмање основна шклола; 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 кажњиво дело које га чини неподобним за обављање послова у државном органу;
најмање 6 месеци радног искуства; возачка дозвола „Б“ категорије. Уз пријаву на конкурс кандидат
треба да приложи: кратку радну биографију; оригинал или оверену фотокопију дипломе о стеченом
образовању; уверење о држављанству; извод из
матичне књиге рођених; лекарско уверење којим
се потврђује да има општу здравствену способност за рад; доказ о неосуђиваности; доказ о радном искуству. Пријаве слати на наведену адресу, са
назнаком: „За конкурс“. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узети у разматрање.
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УСЛОВИ: Поред општих услова предвиђених у чл.
6 Закона о радним односима у државним органима
(„Сл. гласник РС“, бр. 48/91, 66/91, 34/01 и 39/02),
кандидат мора да испуњава и посебне услове за
обављање послова: високо образовање стечено
на студијама другог степене (дипломске академске
студије-мастер, специјалистичке академске студије,
специјалистичке струковне студије) у образовнонаучном пољу друштвено-хуманистичких наука,
односно на основним студијама у трајању од најмање четири године друштвеног смера, положен
посебан стручни испит за матичара, овлашћење за
обављање послова матичара, 1 година радног искуства у струци. Докази који се прилажу уз пријаву на
оглас: кратка биографија, оригинал или фотокопија
уверења о држављанству, оригинал или фотокопија извода из матичне књиге рођених, 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, оригинал или
оверена фотокопија дипломе о стеченом образовању, доказ о положеном посебном стручном испиту за матичара, овлашћење за обављање послова
матичара и доказ о радном искуству у струци.
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УСЛОВИ: Поред општих услова предвиђених у чл.
6 Закона о радним односима у државним органима
(„Сл. гласник РС“, бр. 48/91, 66/91, 34/01 и 39/02),
кандидат мора да испуњава и посебне услове: стечено високо образовање из научне области правне науке на студијама другог степена (дипломске
академске студије-мастер, специјалистичке академске студије, специјалистичке струковне студије), односно на основним студијама у трајању од
најмање четири године, положен државни стручни
испит, 5 година радног искуства у струци.
ОСТАЛО: Докази који се прилажу уз пријаву на
оглас: кратка биографија, оригинал или фотокопија
уверења о држављанству, оригинал или фотокопија извода из матичне књиге рођених, 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, оригинал или
оверена фотокопија дипломе о стеченом образовању, доказ о положеном стручном испиту и доказ
о радном искуству у струци од најмање 5 година.
За оба радна места рок за подношење пријава је
8 дана. Рок почиње да тече наредног дана од дана
објављивања у публикацији „Послови“. Пријаве на
оглас са доказима о испуњености општих и посебних услова за рад на наведеним пословима доставити на адресу: Општинска управа Кула, Лењинова
11, 25230 Кула. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати.

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

Просветни инспектор
УСЛОВИ: Поред општих услова предвиђених у чл.
6 Закона о радним односима у државним органима
(„Сл. гласник РС“, бр. 48/91, 66/91, 34/01 и 39/02),
кандидат мора да испуњава и посебне услове за
обављање послова: стечено високо образовање из
научне области правне науке на студијама другог
степена (дипломске академске студије-мастер, специјалистичке академске студије, специјалистичке
струковне студије), односно на основним студијама у трајању од најмање 4 године, са положеним
стручним испитом за рад у државним органима и 3
године радног стажа у државним органима, установи или органима јединице локалне самоуправе на
пословима образовања и васпитања; високо образовање, положен стручни испит у области образовања, односно лиценца за наставника, васпитача или стручног сарадника, са најмање 5 година
радног стажа у области образовања и васпитања
и стручним испитом за рад у органима државне
управе. Докази који се прилажу уз пријаву на оглас:
кратка биографија кандидата, оригинал или фотокопија уверења о држављанству, оригинал или
фотокопија извода из матичне књиге рођених, 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
за обављање послова у државном органу и 3 године
радног стажа у државним органима, установи или
органима јединице локалне самоуправе на пословима образовања и васпитања, односно лиценца
за наставника, васпитача или стручног сараданика, са најмање 5 година радног стажа у области
образовања и васпитања и стручни испит за рад у
органима државне управе, оригинал или оверена
фотокопија дипломе о стеченом образовању. Рок за
подношење пријава је 8 дана. Рок почиње да тече
наредног дана од дана објављивања у публикацији
„Послови“. Пријаве на оглас са доказима о испуњености услова за рад на наведеним пословима доставити на горенаведену адресу. Неблаговремене и
непотпуне пријаве неће се разматрати.
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Комунални инспектор

Су б о т и ц а
ЛОКАЛНО КОМУНАЛНО
ПРЕДУЗЕЋЕ
„КИШ-КОМУНАЛ“ ДОО
МАЛИ ИЂОШ
24321 Мали Иђош, Главна 34

Директор (избор)

на мандатни период од 4 године, са
могућношћу поновног избора
УСЛОВИ: Кандидат за директора мора мора да
испуњава следеће услове: да има вишу школу
- VI степен (2-3 године) и најмање 3 године радног искуства у пословној администрацији; знање
српског и мађарског језика. Предност има кандидат са пребивалиштем у Малом Иђошу најмање 5
година. Потребна документација: оверена фотокопија дипломе о завршеној стручној спреми, оверена
фотокопија радне књижице, биографија са кратким
прегледом кретања у служби и предлогом програма рада директора, на српском и мађарском језику, фотокопија личне карте, потврда претходног
послодавца о пословима и радним активностима и
о времену ангажовања на пословима на којима је
кандидат радио. Знање српског и мађарског језика
оцењује надзорни одбор непосредним разговором
са кандидатом. Пријаву на конкурс, са потребном
документацијом, послати у року од 8 дана од дана
објављивања, на адресу: Надзорном одбору ЛКП
„Киш-комунал“ доо Мали Иђош, Главна 34, 24321
Мали Иђош, са назнаком: „Не отварати - за избор
директора“. Непотпуне и неблаговремене пријаве
неће се узимати у разматрање.

Стекните
конкурентску
предност

Обука за активно
В
а љ е в опосла
тражење

14000 Ваљево, Карађорђева 64
тел. 014/294-781

Наплата комуналних такси и израда
пореског завршног рачуна
УСЛОВИ: Општи услови: да је кандидат држављанин Републике Србије, да је пунолетно лице, да
има општу здравствену способност, да није под
истрагом и 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: VI степен стручне спреме, економски смер,
положен стручни испит за рад у органима државне управе, познавање рада на рачунару, најмање
једна година радног искуства. Уз пријаву на оглас,
као доказе о испуњености услова кандидати подносе следећу документацију: извод из матичне књиге
рођених, уверење о држављанству, оригинал или
оверену фотокопију дипломе, оверену фотокопију радне књижице, оверену фотокопију потврде
о положеном стручном испиту за рад у органима
државне управе, уверење да се не води истрага за
кривична дела, уверење да лице није осуђивао за
кривична дела, уверење о општој здравственој способности и личну и радну биографију. Пријаве са
комплетном документацијом доставити у затвореној коверти, на горенаведену адресу, са назнаком:
„За избор кандидата - наплата комуналних такси и
израда пореског завршног рачуна/Пријава на оглас
- не отварај“. Пријаве доставити поштом или лично,
на шалтер писарнице (у приземљу Градске управе
за локални развој, привреду, урбанизам и комуналне послове).

ВЕЛИКЕ ИДЕЈЕ
ЗА МАЛИ
БИЗНИС

Запослимо
Србију

Инспектор за заштиту животне
средине
на одређено време од 6 месеци

УСЛОВИ: Општи услови: да је кандидат држављанин Републике Србије, да је пунолетно лице, да
има општу здравствену способност, да није под
истрагом и 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: VII степен школске спреме, завршен технолошки, природно-математички, рударско-геолошки, шумарски или биолошки факултет, положен
стручни испит за рад у органима државне управе,
најмање три године радног искуства. Посебна напомена: под завршеним факултетом подразумева се
високо образовање на студијама другог степена,
односно на основним студијама у трајању од најмање четири године, односно не подразумевају се
факултети са трогодишњим студијама. Уз пријаву
на оглас, као доказе о испуњености услова кандидати подносе следећу документацију: извод из
матичне књиге рођених, уверење о држављанНационална
служба
ству,
оригинал или оверену
фотокопију дипломе о
завршеном
факултету, оверену фотокопију радне
за запошљавање
књижице, оверену фотокопију потврде о положеном стручном испиту за рад у органима државне
управе, уверење да се не води истрага за кривична
дела, уверење да лице није осуђивано за кривична
дела, уверење о општој здравственој способности и
личну и радну биографију. Пријаве са комплетном
документацијом доставити у затвореној коверти, на
горенаведену адресу, са назнаком: „За избор кандидата - инспектор за заштиту животне средине/
Пријава на оглас - не отварај“. Пријаве доставити
поштом или лично, на шалтер писарнице (у приземљу Градске управе за локални развој, привреду,
урбанизам и комуналне послове).

Посао се не чека,
посао се тражи

ГРАДСКА УПРАВА ЗА
ДРУШТВЕНЕ ДЕЛАТНОСТИ,
ФИНАНСИЈЕ, ИМОВИНСКЕ И
ИНСПЕКЦИЈСКЕ ПОСЛОВЕ
ГРАДА ВАЉЕВА

Пословни центри НСЗ

УСЛОВИ: Општи услови: да је кандидат држављанин Републике Србије, да је пунолетно лице, да
има општу здравствену способност, да није под
истрагом и 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: VI степен стручне спреме, правног, економског или другог одговарајућег смера, положен
стручни испит за рад у органима државне управе,
најмање три године радног искуства. Уз пријаву на
оглас, као доказе о испуњености услова кандидати
подносе следећу документацију: извод из матичне
књиге рођених, уверење о држављанству, оригинал
или оверену фотокопију дипломе, оверену фотокопију радне књижице, оверену
потврде
Обукафотокопију
за
о положеном стручном испиту за рад у органима
активно
државне управе, уверење
да се не води истрага за
кривична дела, уверење
да лице није осуђивано за
тражење
кривична дела, уверење о општој здравственој спопосла
собности и личну и радну
биографију. Пријаве са
комплетном документацијом доставити у затвореној коверти, на горенаведену адресу, са назнаком:
„За избор кандидата - комунални инспектор/Пријава на оглас-не отварај“. Пријаве доставити поштом
или лично, на шалтер писарнице (у приземљу Градске управе за локални развој, привреду, урбанизам
и комуналне послове).

Пословни центри
НСЗ

План за
Послови
за економска питања у
реализацију
области јавних набавки
на одређено време од 12 месеци
вашег
УСЛОВИ: Општи услови: да је држављанин Републике бизниса
Србије, да је пунолетно лице, да има општу
здравствену способност, да није под истрагом и 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: VII степен
школске спреме, завршен економски факултет,
положен стручни испит за рад у органима државне
управе, сертификат Управе за јавне набавке, најмање једна година радног искуства. Посебна напомена: под завршеним факултетом подразумева се

високо образовање на студијама другог степена,
односно на основним студијама у трајању од најмање четири године, односно не подразумевају се
факултети са трогодишњим студијама. Уз пријаву
на оглас, као доказ о испуњености услова, кандидати подносе следећу документацију: извод из
матичне књиге рођених, уверење о држављанству, оригинал или оверену фотокопију дипломе о
завршеном факултету, оверену фотокопију радне
књижице, оверену фотокопију потврде о положеном стручном испиту за рад у органима државне
управе, оверену фотокопију сертификата Управе
за јавне набавке, уверење да се не води истрага
за кривична дела, уверење да лице није осуђивано
за кривична дела, уверење о општој здравственој
способности и личну и радну биографију. Пријаве
са комплетном документацијом доставити у затвореној коверти, на горенаведену адресу, са назнаком: „За избор кандидата за послове за економска
питања у области јавних набавки/Пријава на оглас
- не отварај“. Пријаве доставити поштом или лично,
на шалтер писарнице (у приземљу Градске управе
за локални развој, привреду, урбанизам и комуналне послове).

Друштвена одговорност
ПРИОРИТЕТИ У
ЗАПОШЉАВАЊУ

Послови финансијског планирања
и управљања готовинским
средствима
на одређено време од 12 месеци

УСЛОВИ: Општи услови: да је кандидат држављанин Републике Србије, да је пунолетно лице, да има
општу здравствену способност, да није под истрагом и да није осуђиван за кривично дело на безуНационална служба
словну казну затвора од најмање шест месеци или
запошљавање
за кажњивоза
дело
које га чини неподобним за обављање послова у државном органу. Посебни услови: VII степен школске спреме, завршен економски
факултет, положен стручни испит за рад у органима
државне управе, најмање једна година радног искуства. Посебна напомена: под завршеним факултетом подразумева се високо образовање на студијама другог степена, односно на основним студијама
у трајању од најмање четири године, односно не
подразумевају се факултети са трогодишњим студијама. Уз пријаву на оглас, као доказ о испуњености услова, кандидати подносе следећу документацију: извод из матичне књиге рођених, уверење
о држављанству, оригинал или оверену фотокопију
дипломе о завршеном факултету, оверену фотокопију радне књижице, оверену фотокопију потврде
о положеном стручном испиту за рад у органима
државне управе, уверење да се не води истрага за
кривична дела, уверење да лице није осуђивано
за кривична дела, уверење о општој здравственој
способности и личну и радну биографију. Пријаве
са комплетном документацијом доставити у затвореној коверти, на горенаведену адресу, са назнаком: „За избор кандидата за послове финансијског
планирања и управљања готовинским средствима/
Пријава на оглас - не отварај“. Пријаве доставити
поштом или лично, на шалтер писарнице (у приземљу Градске управе за локални развој, привреду,
урбанизам и комуналне послове).

Програми
приправништва –
знање у пракси
Шанса за
младе

ПРАВИ
У служби
ОДГОВОРИ
НА
клијената
ВАШЕ ЗАХТЕВЕ
ПРАВИ
ОДГОВОРИ НА
ВАШЕ ЗАХТЕВЕ
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В ра њ е
ОПШТИНСКА УПРАВА
ОПШТИНЕ ВЛАДИЧИН ХАН
17510 Владичин Хан, Светосавска 1
тел. 017/473-142

Послови Општинског већа
на одређено време 6 месеци

УСЛОВИ: висока школска спрема - правни факултет, односно VII степен, три године радног искуства, положен стручни испит и други општи услови предвиђени чл. 6 Закона о радним односима у
државним органима.

Послови из области урбанизма
на одређено време 6 месеци

УСЛОВИ: висока школска спрема - архитектонски
факултет, VII степен, једна година радног искуства,
положен стручни испит и други општи услови предвиђени чл. 6 Закона о радним односима у државним
органима.

Послови образовања, културе и
информисања - приправник
на одређено време 12 месеци

УСЛОВИ: висока стручна спрема - факултет политичких наука, односно VII степен, без радног искуства и други општи услови предвиђени чл. 6 Закона
о радним односима у државним органима.

Послови рачуноводства директних
корисника буџета - рачунополагач
на одређено време 6 месеци

УСЛОВИ: виша школска спрема - виша економска
школа - VI степен, односно образовање стечено на
студијама првог степена (основне струковне студије), једна година радног искуства, положен стручни испит и познавање рада на рачунару, као и други општи услови предвиђени чл. 6 Закона о радним
односима у државним органима.

Послови возача путничких и
теретних возила
на одређено време 6 месеци

УСЛОВИ: КВ возач, са радним искуством од две
године и други општи услови предвиђени чл. 6
Закона о радним односима у државним органима.

Дактилограф

на одређено време 6 месеци
УСЛОВИ: основна школа и дактилографски курс са
положеном Iа класом и други општи услови предвиђени чл. 6 Закона о радним односима у државним
органима.
ОСТАЛО: Рок за пријављивање је 8 дана од дана
објављивања у публикацији „Послови“.

ЦЕНТАР ЗА РАЗВОЈ
ЛОКАЛНИХ УСЛУГА
СОЦИЈАЛНЕ ЗАШТИТЕ
17500 Врање, Моше Пијаде бб
тел. 017/421-703

Директор

искуству, извод из матичне књиге рођених, уверење о држављанству, доказ 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 о здравственој способности, план
и програм рада за мандатни период од 4 године.
Рок за пријаву је 15 дана. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати.

Вршац

26300 Вршац, Трг победе 1
тел. 013/800-501

Послови издавања водних аката
УСЛОВИ: Поред општих услова предвиђених чл. 6
Закона о радним односима у државним органима
(„Сл. гласник РС“, бр. 48/91, 66/91, 44/98, 49/99,
34/01, 39/02, 49/05, 79/05, 81/05 и 83/05): да је
кандидат држављанин РС, да је пунолетан, да има
општу здравствену способност, 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, кандидат треба да испуњава и следеће
посебне услове: висока стручна спрема - рударскогеолошки факултет, три године радног искуства,
положен стручни испит за рад у органима државне управе, познавање рада на рачунару. Уз пријаву приложити: доказ о стручној спреми и радном
искуству, извод из матичне књиге рођених, уверење о држављанству, лекарско уверење, доказ да
кандидат 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. Пријаве се подносе начелнику Општинске управе Општине Вршац,
у року од 8 дана од дана објављивања.

Зајечар
ОПШТИНСКА УПРАВА
БОЉЕВАЦ

19370 Бољевац, Краља Александра 24
тел. 030/463-412

Радник Општинске управе

за рад у Одељењу за локални економски
развој, привреду, пољопривреду, ванредне
ситуације, одбрану и месне заједнице, радно
место: послови из области пољопривреде
на одређено време до 6 месеци
УСЛОВИ: висока стручна спрема - пољопривредни факултет; искуство од најмање 1 године; да је
кандидат држављанин Републике Србије; да има
општу здравствену способност; да није осуђиван
за кривично дело на безусловну казну затвора од
најмање 6 месеци или за кажњиво дело које га
чини неподобним за обављање послова у државним органима; стручни испит. Пријаве са доказима
о испуњавању услова доставити Општинској управи
Бољевац, са назнаком: „Пријава на оглас“, у року од
8 дана од дана објављивања у публикацији „Послови”.

УСЛОВИ: високо образовање стечено на студијама
другог степена (мастер академске студије, специјалистичке академске студије, специјалистичке струковне студије), односно на основним студијама у
трајању од најмање четири године и одговарајући
академски, односно стручни назив утврђен у области правних, економских, психолошких, педагошких и андрагошких и социолошких наука, односно
стручни назив: дипломирани социјални радник и
најмање пет година радног искуства у струци. Уз
пријаву кандидат треба да достави: оверен препис
или оверену фотокопију дипломе, доказ о радном
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МЕЊАЧНИЦА „КОРОНА СУ“
Предузетник Дарија Вукичевић
24000 Суботица, Корзо 10/б
тел. 061/2740-958

Мењач новца

ОПШТИНА ВРШАЦ
ОПШТИНСКА УПРАВА

на мандатни период од 4 године

Трговина и услуге

УСЛОВИ: III, IV степен стручне спреме у било ком
занимању, поседовање сертификата за мењача,
основи рада на рачунару, знање мађарског језика-средњи ниво. Заинтересована лица треба да се
јаве на горенаведени број телефона, најкасније до
15.04.2013. године. Контакт особа: Дарија Вукичевић.

DОО „MASTER FOOD“

Бачка Топола
21000 Нови Сад, Булевар цара Лазара 50
(Лиманска пијаца)
е-mail: masterfood@stcable.net

Месар - продавац

на одређено време 3 месеца
УСЛОВИ: III степен стручне спреме у наведеном
занимању. Пријаве слати електронском поштом.

ЗАНАТСКА ЗАДРУГА
„РАДАН“
16205 Бојник, Трг слободе бб
тел. 016/821-294, 821-419

Технички извршилац
УСЛОВИ: струковни инжењер грађевинарства,
положен возачки испит „Б“ категорије, познавање
рада на рачунару и енглеског језика, искуство о
познавању проблематике из области занатства.
Биографије достављати на горенаведену адресу. Све додатне информације на број телефона:
016/821-294. Оглас је отворен 15 дана од дана објављивања.

ОРГАНИЗАЦИЈА ЗА
ТУРИЗАМ И СПОРТ „ОТИС“
18220 Алексинац, Душана Тривунца 54
тел. 018/804-025

Стручни сарадник за маркетинг и
дизајн
УСЛОВИ: VII степен стручне спреме, дипломирани графички дизајнер; познавање опште културе
и информисаности (интерни тест послодавца). Уз
пријаву доставити: оверену фотокопију дипломе о
стеченој стручној спреми; оверену фотокопију уверења о држављанству; оверену фотокопију извода из матичне књиге рођених/венчаних; лекарско
уверење (доставити приликом закључења уговора
о раду). Уверења не могу бити старија од 6 месеци.
Рок за пријаву је 5 дана.

Ваша права адреса:

http://www.nsz.gov.rs/
Национална служба за запошљавање • www.nsz.gov.rs

Грађевинарство и индустрија / Медицина и пољопривреда

Грађевинарство
и индустрија

ДОО „ПИП“

Mедицина
и пољопривреда

21000 Нови Сад, Текелијина 43
тел. 021/423-330
е-mail: dejana@pip-ns.com

„ФИНАГРО“ ДОО РАШКА

Координатор аналитичар продаје приправник

Технолог производње у млекари

УСЛОВИ: дипломирани економиста за спољну и
унутрашњу трговину, знање рада на рачунару,
возачка дозвола „Б“ категорије, знање енглеског
језика.

Рашка, Старовласовска бб
тел. 020/332-030, 036/732-511
e-mail: finagronp@ptt.rs

Опис посла: контрола, праћење квалитета и евиденција процеса производње у млекари.

Погонски технолог - приправник

УСЛОВИ: VII/1 степен, технолог прераде млека, радно искуство најмање 12 месеци у струци,
пожељно поседовање лиценце HASAP (HACCP).

Технолог промотер - приправник

Технолог производње у пекари
Опис посла: контрола, праћење квалитета и евиденција процеса производње у пекари.
УСЛОВИ: VII/1 степен, технолог производње хлеба, пецива и тестенина, радно искуство најмање
12 месеци у струци, пожељно поседовање лиценце
HASAP (HACCP).
ОСТАЛО: Рад у сменама, обезбеђен смештај,
обезбеђена исхрана. Заинтересовани кандидати се јављају на бројеве телефона: 020/332030 и 036/732-511 или шаљу пријаве на e-mail:
finagronp@ptt.rs.

„POBEDA COMPANI“ DОО
22330 Нова Пазова, Хиландарска 84
е-mail: pobedakonkurs@gmail.com

Координатор
Опис послова: спровођење контроле трошкова и
резултата, интерно извештавање и спровођење
интерних процедура, организација, руковођење
и контрола рада свих сектора производње, продаје и финансија, израда периодичних анализа и
извештаја, праћење законских прописа из домена
надлежности, управљање људским потенцијалима,
планирање распореда и рада запослених, кључне
продајне и набавне функције, анализа асортимана
и конкурената, спољно заступање компаније.
УСЛОВИ: ССС/ВШС/ВСС, искуство на водећем положају, познавање кључних процеса у производњи
и велепродаји, активно познавање једног страног
језика, висок степен мотивације и ангажованости,
изражене комуникацијске вештине, спремност на
преузимање одговорности, познавање рада на
рачунару (Word, Еxcel). Уколико испуњавате све
наведене захтеве, молимо Вас да Вашу пријаву,
која треба да садржи биографију, копију дипломе и
мотивационо писмо, пошаљете до 30.04.2013. године на е-mail: pobedakonkurs@gmail.com.

ДОМ ЗДРАВЉА ГРОЦКА

на одређено време 12 месеци

на одређено време 12 месеци
на одређено време 12 месеци

УСЛОВИ: дипломирани инжењер прехрамбене технологије, знање рада на рачунару, возачка дозвола
„Б“ категорије, знање енглеског језика.
ОСТАЛО: Пријаве слати поштом или на е-mail:
dejana@pip-ns.com.

МЛЕКАРА „ЛЕСКОВАЦ”
16000 Лесковац, Текстилна 97

Шеф лабораторије
УСЛОВИ: VII степен стручне спреме, дипломирани хемичар; дипломирани инжењер хемије; дипломирани микробиолог; 3 године радног искуства
на пословима микробиолошког и хемијског испитивања производа; знање рада на рачунару (Excel,
Word); сертификат за интерне провераваче HACCP
и ISO 22000:2007. Кандидат је дужан да уз пријаву
достави: извод из матичне књиге рођених; доказ о
радном искуству; доказ о стручној спреми. Пробни
рад траје месец дана. Пријаве са радном биографијом и потребним доказима доставити на горенаведену адресу, са назнаком: „За оглас“.

УСЛОВИ: Поред општих услова за заснивање радног односа утврђених законом, кандидат треба да
испуњава и следеће услове: завршен медицински
факултет - VII/2 степен стручне спреме, положен
стручни испит, положен специјалистички испит из
радиологије. Заинтересовани кандидати уз пријаву
подносе следећу документацију: диплому о завршеној стручној спреми; уверење о положеном специјалистичком испиту; диплому о положеном стручном
испиту; фотокопију личне карте; кратку биографију. Како достављену документацију не враћамо
кандидатима, иста не мора бити оверена. Одлука о
избору кандидата биће објављена на огласној табли Дома здравља, а информације се могу добити у
правно-кадровској служби Дома здравља. Оглас је
отворен до попуне радног места. Пријаве се подносе на горенаведену адресу или непосредно у канцеларији писарнице Дома здравља Гроцка. Пријаве
пристигле мимо означеног рока и без потпуне документације неће се узимати у разматрање.

ZU „АPOTEKA FENIX“
21000 Нови Сад
Булевар ослобођења 30а
тел. 021/442-636

Фармацеутски техничар
УСЛОВИ: IV степен стручне спреме, фармацеутски
техничар, положен државни испит, пожељно радно
искуство. Рок за пријављивање је 30 дана.

25000 Сомбор, Париска 6
тел. 025/462-555
e-mail: zlatnilav@sbb.rs

21000 Нови Сад, Темеринска 110
тел. 021/6624-222
e-mail: jugodom2@hotmail.com

Информатичар

Помоћни радник

за рад у Београду - Палилула, на одређено
време
2 извршиоца
Опис посла: утовар, превоз, истовар и наплата продате робе.
УСЛОВИ: III степен, возач друмског возила; III степен, руковалац пољопривредних машина, радно
искуство је небитно, возачка дозвола „Б“ категорије, рад је у сменама. Место рада је у Београду
- Палилула. Лице за контакт: Мира Такач. Заинтересовани кандидати шаљу пријаве на e-mail:
jugodom2@hotmail.com. Рок за пријаву је 15 дана
од дана објављивања.

Први утисак је
најважнији –
будите
испред свих

Доктор специјалиста рендгенолог

АПОТЕКА „ЗЛАТНИ ЛАВ“

ДОО „ЈУГОДОМ“

САЈМОВИ ЗАПОШЉАВАЊА

11306 Гроцка
Српско-грчког пријатељства 17

УСЛОВИ: VI, VII/1 степен стручне спреме, одржавање рачунарске опреме и оперативних система;
пожељно је познавање Linux, Unix i Windows оперативних система. CV слати на мејл. Рок за пријаву је
до 30.04.2013. године.

ДОМ ЗДРАВЉА ПАРАЋИН
35250 Параћин, Мајора Марка 10
тел. 035/573-186

Доктор медицине

на одређено време до годину дана (12
месеци), за рад у Служби хитне медицинске
помоћи са санитетским превозом
УСЛОВИ: завршен медицински факултет, положен
стручни испит. Заинтересовани кандидати подносе: пријаву на оглас са кратком биографијом, извод
из матичне књиге рођених, фотокопију дипломе о
завршеном медицинском факултету, фотокопију
уверења о положеном стручном испиту, фотокопију радне књижице, лиценцу Лекарске комисије
Србије. Пријаве са кратком биографијом, адресом
и контакт телефоном, као и документа којима се
доказује испуњеност услова конкурса донети лично у писарницу Дома здравља Параћин или послати
на наведену адресу. Неблаговремене пријаве, као
и пријаве са непотпуном и неодговарајућом документацијом неће бити разматране. По завршетку
конкурса, предата документа се неће враћати кандидатима.
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ДОМ ЗДРАВЉА ЉУБОВИЈА
(Са стационаром)
15320 Љубовија, Војводе Мишића 58

Доктор медицине специјалиста
пнеумофтизиологије
УСЛОВИ: Поред општих услова прописаних законом, кандидати треба да испуњавају и следеће
услове: VII/1 степен стручне спреме, медицински
факултет и специјализација из пнеумофтизиологије; обављен приправнички стаж и положен стручни испит, упис у именик коморе, дозвола за радлиценца издата од надлежне коморе.

завршеној основној школи; извод из матичне књиге рођених; уверење о држављанству. Непотпуне
и неблаговремене пријаве неће се узимати у разматрање.

Медицински техничар

на одређено време до повратка запосленог
са боловања
3 извршиоца

21460 Врбас, Палих бораца 20
тел. 021/7954-410

Специјалиста гинекологије и
акушерства

на одређено време до повратка одсутног
запосленог

УСЛОВИ: Поред општих услова прописаних законом, кандидати треба да испуњавају и следеће
услове: VII/1 степен стручне спреме, медицински
факултет, обављен приправнички стаж и положен
стручни испит, упис у именик коморе, дозвола за
рад-лиценца издата од надлежне коморе.

УСЛОВИ: VII/2 степен стручне спреме, завршен
медицински факултет и специјализација из гинекологије и акушерства. Уз пријаву на оглас доставити:
оверену фотокопију дипломе о завршеном медицинском факултету, положеном стручном испиту
и специјализацији из гинекологије и акушерства.
Пријаве са потребним доказима о испуњавању
услова огласа доставити на горенаведену адресу,
Служби за опште и правне послове. Оглас је отворен до попуне радног места.

ОСТАЛО: Заинтересовани кандидати уз пријаву на
оглас подносе, у оригиналу или у овереној фотокопији, следећа документа: диплому о завршеном
факултету; уверење о положеном стручном испиту; диплому о положеној специјализацији; дозволу за рад-лиценцу; извод из матичне књиге рођених; уверење о држављанству; кратку биографију
са адресом и контакт телефоном. Уколико се не
јави кандидат за радно место - доктор медицине
специјалиста пнеумофтизиологије, извршиће се
пријем докотора медицине са положеним стручним испитом, за рад са пуним радним временом, на
неодређено време. Пријаве се подносе поштом или
лично, на адресу Дома здравља, у року од 8 дана од
дана објављивања.

СПЕЦИЈАЛНА БОЛНИЦА ЗА
ПСИХИЈАТРИЈСКЕ БОЛЕСТИ
„ГОРЊА ТОПОНИЦА“
18202 Горња Топоница

Дипломирани економиста
УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, завршен
економски факултет; познавање рада на рачунару.
Кандидат уз пријаву-биографију треба да достави:
оверену фотокопију дипломе; извод из матичне
књиге рођених; уверење о држављанству. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узимати у
разматрање.

Дипломирани машински инжењер
на одређено време до 12 месеци

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, завршен
машински факултет. Кандидат уз пријаву-биографију треба да достави: оверену фотокопију дипломе; фотокопију извода из матичне књиге рођених;
фотокопију уверења о држављанству. Непотпуне и
неблаговремене пријаве неће се узимати у разматрање.

УСЛОВИ: IV степен стручне спреме, медицинска
школа - општи смер; положен стручни испит за
звање: медицински техничар; шест месеци радног
искуства у струци. Кандидат је дужан да уз пријаву
на оглас приложи: фотокопију дипломе о зваршеној
средњој медицинској школи - општи смер; фотокопију уверења о положеном стручном испиту; кратку
биографију са адресом и контакт телефоном.

Радник у вешерају
УСЛОВИ: I степен стручне спреме, основна школа.
Кандидат је дужан да уз пријаву на оглас приложи: фотокопију сведочанства о завршеној основној
школи; кратку биографију са адресом и контакт
телефоном.

Доктор медицине

ЗУ СПЕЦИЈАЛНА БОЛНИЦА
ЗА СРЦЕ И КРВНЕ СУДОВЕ
„ОСТРОГ“

на одређено време до повратка запосленог
са боловања

Медицински техничар

УСЛОВИ: VII степен стручне спреме, медицински
факултет; положен стручни испит за звање: доктор
медицине; једна година радног искуства у струци.
Кандидат је дужан да уз пријаву на оглас приложи:
фотокопију дипломе/уверења о завршеном медицинском факултету; фотокопију уверења о положеном стручном испиту за звање: доктор медицине;
кратку биографију са адресом и контакт телефоном.

УСЛОВИ: IV степен стручне спреме, знање арапског
језика, радно искуство 12 месеци.

ОСТАЛО: Пријаве се подносе поштом на наведену
адресу болнице. Пријаве поднете мимо означеног
рока и без потпуне документације неће се узимати
у разматрање.

УНИВЕРЗИТЕТСКА
ДЕЧЈА КЛИНИКА

КЛИНИЧКО-БОЛНИЧКИ
ЦЕНТАР „ЗВЕЗДАРА“

11000 Београд, Билећка 2
тел. 011/3093-600
е-mail: оstrog@eunet.rs

на одређено време од 3 месеца
2 извршиоца

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

Медицинска сестра - техничар
на одређено време по основу замене

УСЛОВИ: IV степен стручне спреме, медицинска
школа педијатријског или општег смера; положен
стручни испит. Кандидати су дужни да доставе
следећа документа: кратку биографију; фотокопију личне карте; фотокопију дипломе о завршеној
школи; фотокопију дипломе о положеном стручном
испиту; оверену фотокопију радне књижице. Пријаве се шаљу у затвореној коверти на наведену адресу Клинике, са назнаком: „Пријава на конкурс за
пријем медицинске сестре - техничара на одређено
време по основу замене“. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узимати у разматрање.

Сервир

11000 Београд
Димитрија Туцовића 161
тел. 011/3806-333
факс: 011/3809-650

Доктор медицине за Клинику за
хирургију
УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, завршен
медицински факултет, са просечном оценом преко
09,00, положен стручни испит. Пријаве са биографијом и овереним фотокопијама доказа о испуњавању захтеваних услова подносе се у року од 8 дана
од дана објављивања у публикацији „Послови“, на
горенаведену адресу, са назнаком: „За конкурс
ради пријема у радни однос“. Неблаговремене и
непотпуне пријаве неће бити узете у разматрање.
Кандидати ће бити писаним путем обавештени о
резултатима конкурса.

„АГРОС” АД ОПОВО

3 извршиоца

Сервир

на одређено време до 12 месеци
3 извршиоца

Хигијеничар
3 извршиоца

Хигијеничар

на одређено време до 12 месеци
2 извршиоца
УСЛОВИ: I степен стручне спреме, завршена основна школа. Кандидат уз пријаву-биографију треба
да достави: оверену фотокопију сведочанства о
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11000 Београд, Немањина 2
тел. 011/6642-831

Медицински техничар

ДОМ ЗДРАВЉА
„ВЕЉКО ВЛАХОВИЋ“

Доктор медицине

на одређено време до повратка радника са
боловања

СПЕЦИЈАЛНА БОЛНИЦА
„СВЕТИ САВА“

| Број 511 | 03.04.2013.

НСЗ Позивни
центар
0800 300 301
(позив је бесплатан)

26204 Опово, Рибарска 2
тел. 013/681-242

Ратар - повртар

на одређено време шест месеци
УСЛОВИ: завршено високо образовање, пољопривредни факултет, смер ратар-повртар или заштита
биља, положен возачки испит „Б” категорије. Заинтересовани кандидати могу послати CV и оверену
копију дипломе на горенаведену адресу или на
e-mail: аgrosadоpovoopovo@gmail.com. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узети у разматрање. Рок за подношење пријава је 8 дана од дана
објављивања.

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

Медицина и пољопривреда / Наука и образовање

ОПШТА БОЛНИЦА
„СВЕТИ ЛУКА“

Наука и образовање

Медицинска сестра - техничар

ЗАКОН О
ОСНОВАМА СИСТЕМА
ОБРАЗОВАЊА И
ВАСПИТАЊА

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
АРХИТЕКТОНСКИ ФАКУЛТЕТ
11000 Београд
Булевар краља Александра 73/II

11300 Смедерево, Кнез Михаилова 51
тел. 026/223-522, лок. 167

са положеним стручним испитом, за рад у ОЈ
Специјалистичко-консултативни прегледи,
на одређено време до повратка запослене са
боловања
УСЛОВИ: Као доказе о испуњености услова кандидати су дужни да доставе: пријаву на конкурс са
кратком биографијом, бројем телефона и адресом;
оверену фотокопију дипломе о завршеном IV степену стручне спреме, медицинска сестра-техничар
општег смера; оверену фотокопију уверења о положеном стручном испиту. Рок за подношење пријава је 8 дана од дана објављивања у публикацији
„Послови“. Пријаве на оглас достављати у затвореним ковертама писарници болнице или поштом,
на адресу: Општа болница „Свети Лука“, Смедерево, Кнез Михаилова 51, са назнаком: „Пријава на
оглас“, са навођењем радног места за које се конкурише. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће
бити разматране.

ВЕТЕРИНАРСКА СТАНИЦА
„ЛАПОВО“ ДОО
34220 Лапово, Бранка Радичевића 7
тел. 034/850-185
e-mail: jvslapovo@open.telekom.rs

Ветеринар на терену

на одређено време 3 месеца
УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, дипломирани ветеринар; теренски рад (Баточина-Бадњевац);
поседовање возачке дозволе „Б“ категорије; знање
енглеског језика-почетни ниво; пожељно поседовање стручног испита или лиценце; знање рада
на рачунару. Пријаве слати на горенаведени мејл
или поштом на горенаведену адресу, најкасније до
15.04.2013. године.

ОПШТА БОЛНИЦА
„СВЕТИ ЛУКА“

11300 Смедерево, Кнез Михаилова 51
тел. 026/223-522, лок. 16

Медицинска сестра - техничар

са положеним стручним испитом, за рад на
Одељењу за ортопедију са трауматологијом,
Сектора за хируршке гране медицине, на
одређено време до повратка запослене са
породиљског одсуства
УСЛОВИ: Као доказе о испуњености услова кандидати су дужни да доставе: пријаву на конкурс са
кратком биографијом, бројем телефона и адресом;
оверену фотокопију дипломе о завршеном IV степену стручне спреме, медицинска сестра - техничар
општег смера; оверену фотокопију уверења о положеном стручном испиту. Рок за подношење пријава је 8 дана од дана објављивања у публикацији
„Послови“. Пријаве на оглас достављати у затвореним ковертама, писарници болнице или поштом,
на адресу: Општа болница „Свети Лука“, Смедерево, Кнез Михаилова 51, са назнаком: „Пријава на
оглас“, са навођењем радног места за које се конкурише. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће
бити разматране.

Највећа понуда
слободних послова
на једном месту

Наставник у звањe ванредног
професора за ужу научну, односно
уметничку област Архитектонско
пројектовање и савремена
архитектура, на Департману за
архитектуру
на одређено време од пет година

УСЛОВИ: општи и посебни услови предвиђени су
чл. 65 Закона о високом образовању („Сл. гласник
РС“, бр. 76/05, 100/07-аутентично тумачење, 97/08
и 44/2010), Статутом Универзитета у Београду
(„Гласник УБ“, бр. 131/06, 140/07, 143/08, 150/09,
160/11 и 162/11) и Статутом Факултета („Сл. билтен АФ“, бр. 80/08, 84/2010, 88/12 и 89/12-пречишћен текст) и Законом о раду („Сл. гласник РС“,
бр. 24/05 и 61/05). Пријаве кандидата са прилозима (биографија, оверене копије диплома, оверена
копија уверења о држављанству, списак радова и
остала пратећа документација) доставити на адресу
Факултета, са назнаком: „За конкурс“. Рок за пријављивање је 15 дана од дана објављивања.

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 родоскрвњење, 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.

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

Редовни професор за ужу научну
област Економска теорија и
анализа - основи макроекономије,
макроекономска анализа и историја
економије
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.

Када се образовно-васпитни рад остварује на
језику националне мањине, осим услова из
става 1 овог члана, лице мора да има и доказ
о знању језика на коме се остварује образовно-васпитни рад.
Услови из ст. 1 и 2 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 става 2 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 ст. 1 и 2 овог члана или ако одбије
да се подвргне лекарском прегледу у надлежној здравственој установи..

Асистент за ужу научну област
Економска политика и развој
- економика индустрије и
технолошки развој и политика
на одређено време од 3 године

УСЛОВИ: статус студента докторских студија или
стечен академски назив магистра наука из области
за коју се бира и прихваћена тема докторске дисертације. Поред наведених услова, кандидати треба
да испуне и друге услове прописане одредбама
Закона о високом образовању, Статута Универзитета у Београду, Статута Факултета, Правилника о
ближим условима за избор сарадника и Критеријума за стицање звања наставника и сарадника на
Економском факулету у Београду.
ОСТАЛО: Пријаве на конкурс са доказима о испуњености услова конкурса достављају се на наведену
адресу Факултета, соба бр. 139, у року од 15 дана
од дана објављивања конкурса.

Б е о г ра д
ИСПРАВКА ОГЛАСА
ХЕМИЈСКО-ПРЕХРАМБЕНА
ТЕХНОЛОШКА ШКОЛА

ОШ „СВЕТИ САВА“
11000 Београд, Авалска 8
тел. 011/2433-639

11000 Београд, Љешка 82
тел. 011/3555-054

Спремачица

Оглас објављен 27.03.2013. године у публикацији „Послови“, на страни 31, мења се у
делу назива радног места, тако што уместо:
наставник хемије са 45% радног времена,
исправно треба да стоји: наставник физичке
хемије са 45% радног времена.

УСЛОВИ: I степен стручне спреме, основна школа,
са радним искуством. Обавезно доставити: пријавумолбу; диплому (оверена фотокопија); уверење о
држављанству; уверење о некажњавању; лекарско
уверење. Неуредне, непотпуне и неблаговремене
пријаве неће се разматрати.

03.04.2013. | Број 511 |
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ОШ „АЛЕКСА ШАНТИЋ“
Калуђерица, Краља Петра I 9
тел. 011/3410-655

служба за послове запошљавања. Неблаговремене,
непотпуне и пријаве са неодговарајућим степеном и
врстом образовања неће се узимати у разматрање.

11000 Београд, Ђушина 7

Директор

на период од 4 године

ОШ „ВУК КАРАЏИЋ“

УСЛОВИ: Потребни услови и документа уз биографију: високо образовање сходно чл. 8 став 2 тач. 1 и 2
Закона о основама система образовања и васпитања приложити оверену фотокопију дипломе; да кандидат
има лиценцу за наставника, педагога или психолога
- оверена фотокопија уверења о положеном стручном
испиту-лиценци; најмање 5 година рада у установи
на пословима образовања и васпитања, након стеченог одговарајућег образовања - оверена фотокопија
радне књижице; положен стручни испит за директора школе (с обзиром да Министарство просвете науке
и технолошког развоја није организовало полагање
испита за директора школе, пријава која не буде
садржала уверење о положеном испиту за директора
неће се сматрати непотпуном, а изабрани кандидат
биће у обавези да у законском року положи испит за
директора школе); да је психички, физички и здравствено способан 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; уверење да кандидат није под истрагом; уверење о држављанству
(оверена фотокопија), извод из матичне књиге рођених (оверена фотокопија). Мандат директора тече од
дана ступања на дужност. Услови су у складу са чл.
8, 59 и 120 Закона о основама система образовања и
васпитања („Сл. гласник РС“, бр. 72/09 и 52/2011). Рок
за пријављивање је 15 дана од дана објављивања.
Неблаговремене и непотпуне пријаве неће бити узете у разматрање. Пријаве слати на адресу школе, са
назнаком: „За конкурс“. Контакт особа је секретар
школе: Горица Гојковић, број тел. 011/3410-655.

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
ФАКУЛТЕТ БЕЗБЕДНОСТИ
11000 Београд, Господара Вучића 50
тел. 011/6451-843

Асистент за ужу научну област
Студије одбране, наставни предмет:
Регионална географија
на период од 3 године

УСЛОВИ: студент докторских студија који је претходне нивое студија завршио са укупном просечном
оценом најмање осам и који показује смисао за наставни рад или магистар географских наука, VII/2
степен стручне спреме, коме је прихваћена тема
докторске дисертације. Остали услови утврђени су
одредбама Закона о високом образовању („Сл. гласник РС“, бр. 76/05, 100/07-аутентично тумачење,
97/08 и 44/2010) и Статутом Факултета безбедности. Пријаве кандидата са прилозима подносе се
у року од 15 дана од дана објављивања.

Ванредни професор или доцент за
ужу научну област Рачунарство и
системско инжењерство

11232 Рипањ, Ерчанска 3
тел. 011/8650-480

на одређено време од 5 година

Професор математике

на одређено време до повратка запослене са
породиљског одсуства
УСЛОВИ: Поред општих услова предвиђених законом, кандидати су дужни да испуњавају и посебне
услове предвиђене Правилником о организацији и
систематизацији послова и Правилником о врсти
стручне спреме наставника и стручних сарадника у
основној школи. Уз пријаву приложити и доказе о
испуњавању услова о стручној спреми, држављанству и извод из матичне књиге рођених. Доказ о
здравственој способности доставља се пре закључења уговора о раду. Докази се подносе у оригиналу
или у овереној фотокопији (не старије од 6 месеци).

ОСНОВНА МУЗИЧКА ШКОЛА
„ПЕТАР КОЊОВИЋ“
11000 Београд, Грчића Миленка 71
тел. 011/2851-059

Наставник клавира
УСЛОВИ: Кандидати морају да испуњавају услове из
чл. 8 и 120 Закона о основама система образовања
и васпитања. Кандидат мора да има одговарајуће
образовање стечено на студијама другог степенамастер академске студије, специјалистичке академске студије или специјалистичке струковне студије, у
складу са Законом о високом образовању 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.
Наставу могу да изводе лица са звањем: дипломирани музичар-пијаниста; мастер музички уметник, професионални статус клавириста. Уз пријаву кандидат
подноси: оверену копију дипломе о одговарајућем
образовању; уверење о држављанству РС (не старије
од 6 месеци) - оригинал или оверена копија. Кандидати који уђу у ужи избор упућују се на претходну проверу психофизичких способности, коју врши надлежна

УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме, докторат из
научне области којој припада ужа научна област.
Остали услови утврђени су одредбама чл. 64 став
7 и 5 Закона о високом образовању („Сл. гласник
РС“, бр. 76/2005), у складу са којим ће бити извршен избор пријављених кандидата. Уз пријаву се
подноси: биографија, оверена фотокопија дипломе
о докторату, списак радова и радови. Рок за пријављивање је 15 дана од дана објављивања.

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
МАШИНСКИ ФАКУЛТЕТ
11000 Београд, Краљице Марије 16

ШКОЛА ЗА НЕГУ ЛЕПОТЕ
11000 Београд, Јована Суботића 2
тел. 011/3447-226

Административни радник
УСЛОВИ: IV степен стручне спреме, правно-административног смера, са познавањем рада на рачунару.
Поред посебних законом предвиђених услова, кандидат треба да испуњава и услове прописане у чл.
120 Закона о основама система образовања и образовања. Докази о испуњавању услова из тач. 1 и 4 подносе се уз пријаву на конкурс, а из тач. 2 и 3 приликом
пријема у радни однос и проверавају се у току рада.

ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА
„МЕДА-ЖУТА КУЋА“
11000 Београд
Булевар ЈНА 12а, Село Раковица
е-mail: medazutakuca@gmail.com

Медицинска сестра-васпитач
УСЛОВИ: IV степен стручне спреме, пожељно радно
искуство и свирање клавира. Пријаве доставити на
е-mail: medazutakuca@gmail.com.

ФАРМАЦЕУТСКО
ФИЗИОТЕРАПЕУТСКА ШКОЛА
Шеф рачуноводства

на одређено време до повратка запослене
УСЛОВИ: VII/1 или VI/1 степен стручне спреме
у наведеном занимању; доказ о врсти и степену
стручне спреме (оверен препис дипломе); уверење
о држављанству РС (оверена фотокопија, документ
не може бити старији од 6 месеци); извод из матичне књиге рођених (оверена фотокопија, документ
може бити старији од 6 месеци); уверење о општој
здравственој способности, тј. лекарско уверење
(психичка, физичка и здравствена способност за
рад са ученицима, доказ о испуњености овог услова подноси се пре закључења уговора о раду); уверење издато од надлежног органа којим се доказује
да кандидат није осуђиван правоснажном пресудом
за кривична дела утврђена у чл. 120 став 1 тачка
3 Закона о основама система образовања и васпитања (доказ о испуњености овог услова прибавља
школа); радно искуство на књиговодствено-финансијским пословима у трајању од најмање једне
године (приложити доказ). Пријаву са овереним
доказима о испуњавању услова слати на адресу
школе, са назнаком: „За конкурс“. Рок за пријаву је
8 дана од дана објављивања.
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Асистент за ужу научну област
Механика
на одређено време од 3 године

11000 Београд, Донска 27-29
тел/факс: 011/3047-812
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УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
РУДАРСКО
ГЕОЛОШКИ ФАКУЛТЕТ

Асистент за ужу научну област
Бродоградња
на одређено време од 3 године

УСЛОВИ: завршен машински факултет - VII/1 степен стручне спреме и други услови утврђени чланом 72 Закона о високом образовању и чланом 11.5.
Статута Машинског факултета. Пријаве на конкурс
са доказима о испуњености услова достављају се на
адресу: Машински факултет у Београду, Краљице
Марије 16 (соба бр. 121), у року од 15 дана од дана
објављивања.

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
ПРАВНИ ФАКУЛТЕТ
11000 Београд
Булевар краља Александра 67

Ванредни професор за ужу научну
област Кривично право, предмет:
Кривично право
на одређено време од 5 година

УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме, научни степен
доктора наука из научне области за коју се бира.
Остали услови утврђени су чланом 64 став 7 Закона
о високом образовању („Сл. гласник РС“, број 76/05,
100/07-аутентично тумачење, 97/08, 44/10 и 93/12)
и чланом 105 Статута Правног факултета Универзитета у Београду.

Асистент за ужу научну област
Правна историја, предмет: Српска
правна историја (поновни избор)
на одређено време од 3 године

УСЛОВИ: дипломирани правник, студент докторских
студија који је претходне нивое студија завршио са
укупном просечном оценом најмање осам или академски назив магистра наука из научне области за
коју се бира. Избор се врши у складу са чланом 72
и чланом 122 став 5 Закона о високом образовању
(„Сл. гласник РС“, број 76/05, 100/07-аутентично
тумачење, 97/08, 44/10 и 93/12) и чланом 109 Статута Факултета.
ОСТАЛО: Пријаве кандидата са прилозима (биографија, списак научних радова, радови, дипломе
о одговарајућој стручној спреми, извод из матичне
књиге рођених и уверење о држављанству) подносе се Правном факултету Универзитета у Београду,
Булевар краља Александра 67, у року од 15 дана од
дана објављивања конкурса.
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Наука и образовање

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
ФИЛОЗОФСКИ ФАКУЛТЕТ

ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА
„ЧУКАРИЦА“

ОСНОВНА ШКОЛА
„ОСЛОБОДИОЦИ БЕОГРАДА“

Ванредни професор за ужу научну
област Историја српског народа у
новом веку

Спремачица

Професор техничког и
информатичког образовања

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

на одређено време од пет година
(унапређење)

Ванредни професор за ужу научну
област Општа филозофија
на одређено време од пет година
(унапређење), предност имају кандидати
чије је тежиште истраживања Историја
филозофије
2 извршиоца

Ванредни професор за ужу научну
област Класичне науке
на одређено време од пет година
(унапређење), предност имају кандидати
чије је тежиште истраживања Античка
књижевност

Доцент за ужу научну област
Историја српског народа у средњем
веку са историјском географијом и
старословенским језиком
на одређено време од пет година (избор)

Доцент за ужу научну област Општа
филозофија
на одређено време од пет година (избор),
предност имају кандидати чије је тежиште
истраживања Историја филозофије

УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме, научни степен доктора наука из уже научне области за коју
се бира; способност за наставни рад. Поред општих
услова, кандидати треба да испуњавају и услове
предвиђене одредбама Закона о високом образовању („Сл. гласник РС“, бр. 76/05) и Статута Факултета. Пријаве кандидата са прилозима (биографија
са неопходним подацима за писање извештаја,
дипломе, списак објављених радова и остала пратећа документација) доставити на наведену адресу
Факултета.

11000 Београд, Прерадовићева 2

11000 Београд, Пожешка 28
тел. 011/3058-717, 3552-770

2 извршиоца

УСЛОВИ: осмогодишња школа и стручна оспособљеност у трајању од 6 месеци. Документација
коју је потребно доставити: молба, оверена фотокопија дипломе, оверена фотокопија извода из матичне књиге рођених, држављанство, потврда надлежног органа да кандидат није под истрагом.

ОСНОВНА ШКОЛА
„МИХАИЛО МЛАДЕНОВИЋ
СЕЉА“
11561 Дудовица
тел. 011/8186-280

Професор биологије
за 80% радног времена

УСЛОВИ: Потребно је да су испуњени услови прописани чл. 120 Закона о основама система образовања и васпитања и Правилником о организацији и
систематизацији послова у основној школи. Потребно је да кандидат поседује: одговарајуће образовање; психичку, физичку и здравствену способност
за рад са децом и ученицима; да није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дела утврђена у
чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о основама система
образовања и васпитања; држављанство Републике Србије. Поред услова који су прописани законом,
кандидат треба да испуњава и посебне услове у
погледу стручне спреме прописане Правилником
о врсти стручне спреме наставника и стручних
сарадника у основној школи. Уз пријаву кандидат
је дужан да достави: оверену фотокопију дипломе о
стеченој стручној спреми; уверење о држављанству
Републике Србије (не старије од 6 месеци); извод
из матичне књиге рођених (оверена фотокопија).
Доказ о поседовању психичке, физичке и здравствене способности (лекарско уверење) подноси се пре
закључења уговора о раду. У поступку одлучивања
о избору кандидата, у Филијали Београд Националне служебе за запошљавање биће извршена провера психофизичких способности кандидата за рад са
децом и ученицима. Доказ о неосуђиваности кандидата прибавља школа. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће бити разматране.

ОШ „БОШКО БУХА“

11000 Београд, XXI дивизије 31
тел/факс: 011/2417-174, 2402-393

Наставник разредне наставе
УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, завршен
факултет за специјалну едукацију и рехабилитацију, смер олигофренолошки, држављанство Републике Србије.

Наставник разредне наставе

за рад у комбинованом одељењу у ОШ
„Илија Гарашанин“ Гроцка
УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, завршен
факултет за специјалну едукацију и рехабилитацију, смер олигофренолошки, држављанство Републике Србије.
ОСТАЛО: Пријаве кандидата са доказима о испуњавању услова
и биографијом
доставити на адреОбука
за
су школе, у року од 8 дана од дана објављивања,
на адресуактивно
школе. Пријаве са непотпуном документацијом
неће се разматрати. Кандидати који
тражење
испуњавају услове конкурса обавезни су да обаве
посла
психолошку
процену код Националне службе за
запошљавање, а по захтеву школе.

ГИМНАЗИЈА
„РУЂЕР БОШКОВИЋ“

11000 Београд, Кнеза Вишеслава 27
е-mail: konkurs@boskovic.еdu.rs

на одређено време до истека приправничког
стажа, са 50% радног времена
УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, правни
факултет. Кандидат треба да испуњава услове
прописане чланом 120 Закона о основама система образовања и васпитања („Сл. гласник РС“, бр.
72/09, 52/11). Пријаве са биографијом слати искључиво на мејл адресу, у року од 8 дана од дана објављивања. Кандидати који уђу у ужи избор накнадно
ће доставити осталу потребну документацију.

ПРИОРИТЕТИ У
ЗАПОШЉАВАЊУ

ДЕСЕТА ГИМНАЗИЈА
„МИХАЈЛО ПУПИН“
11070 Нови Београд
Антифашистичке борбе 1а

Професор биологије
УСЛОВИ: одговарајуће образовање; психичка,
физичка и здравствена способност за рад са децом
и ученицима; држављанство Републике Србије;
неосуђиваност правоснажном пресудом за кривична дела утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона
о основама система образовања и васпитања. Уз
пријаву доставити: уверење о држављанству Републике Србије и оверен препис или оверену фотокопију дипломе о стеченом образовању.

ОШ „ЂУРО СТРУГАР“

Секретар школе - приправник

Друштвена одговорност

УСЛОВИ: Кандидат треба да има одговарајуће образовање: високо образовање стечено на студијама
другог степена (мастер академске студије, специјалистичке академске студије или специјалистичке
струковне студије), у складу са Законом о високом
образовању („Службени гласник РС“, бр. 76/05,
100/07-аутентично тумачење, 97/08 и 44/10), почев
од 10. септембра 2005. године или на основним
студијама у трајању од најмање четири године, по
пропису који је уређивао високо образовање до 10.
септембра 2005. године; образовање из психолошких, педагошких и методичких дисциплина стечено
на високошколској установи у току студија или након
дипломирања, од најмање 30 бодова и шест бодова праксе у установи, у складу са Европским системом преноса бодова; занимање према Правилнику о
степену и врсти образовања наставника и стручних
сарадника у основној школи („Службени гласник РСПросветни гласник“, бр. 11/2012). Кандидат мора
да испуњава и следеће услове: да има психичку,
физичку и здравствену способност за рад са децом
и ученицима (проверу психофизичких способности
врши Национална служба за запошљавање); да није
осуђиван правноснажном пресудом за кривична дела
утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о основама
система образовања и васпитања (уверење прибавља школа по службеној дужности); држављанство
Републике Србије. Уз пријаву кандидат треба да достави: радну биографију; доказ о стручној спреми и
доказ о броју бодова из педагошких, психолошких
и методичких дисциплина и професионалне праксе; уверење о држављанству. Доказ о здравственој
способности (лекарско уверење) доставља се пре
закључења уговора о раду, а доказ о неосуђиваности прибавља школа. Рок за подношење пријава
је 8 дана од дана објављивања. Пријаву са доказима
о испуњености услова доставити на адресу школе.
Непотпуне и неблаговремене пријаве неће бити разматране. Број телефона за контакт: 011/3293-765.

11070 Нови Београд
Милутина Миланковића 148
тел. 011/2140-414, 2140-126

Наставник разредне наставе

на одређено време ради замене запослене на
породиљском одсуству
УСЛОВИ: одговарајуће образовање у складу са чл.
8 ст. 1 тач. 1 и 2 и чл. 120 ст. 1 тач. 1 Закона о основама система образовања и васпитања и у складу
са Правилником о врсти стручне спреме наставника
и стручних сарадника у основној школи; психичка,
физичка и здравствена способност за рад са децом
и ученицима (лекарско уверење изабрани кандидат
доставља пре закључења уговора о раду); неосуђиваност правоснажном пресудом за кривична дела
из чл. 120 ст. 1 тач. 3 Закона о основама система
Национална
службашкола).
образовања и васпитања
(доказ прибавља
Уз пријаву са биографијом
поднети: оверену фотоза запошљавање
копију дипломе о стеченом образовању, уверење
о држављанству (не старије од 6 месеци) и извод
из матичне књиге рођених, на наведену адресу, са
назнаком: „За конкурс“.
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АГЕНЦИЈА ЗА
ПРЕВОДИЛАЧКЕ УСЛУГЕ
„НЕВЕН“
11080 Земун, Мозерова 24а/1
тел. 060/3169-876
е-mail: info@centarjezikaneven.com

ОСНОВНА ШКОЛА
„НХ СИНИША НИКОЛАЈЕВИЋ“
11000 Београд, Тимочка 24
тел. 011/2836-610

11000 Београд, Високог Стевана 2
тел. 011/2183-036

Професор физике

са 60% радног времена

Професор - предавач немачког
језика
пробни рад од 3 месеца

УСЛОВИ: професор немачког језика. Заинтересовани кандидати могу слати пријаве на е-mail: info@
centarjezikaneven.com. Рок за пријаву је 20.04.2013.
године.

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
ФИЗИЧКИ ФАКУЛТЕТ
11000 Београд, Студентски трг 12-16
тел. 011/7158-151, 7158-177

Доцент или ванредни професор на
одређено време од 5 година или
редовни професор на неодређено
време, за ужу научну област Физика
кондензоване материје
УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме, научни степен доктора наука; остали услови утврђени Законом о високом образовању („Сл. гласник РС“, бр.
76/2005, 100/07-аутентично тумачење, 97/08,
44/10 и 93/12), Статутом и правилницима Физичког
факултета и Универзитета у Београду; неосуђиваност за кривична дела из чл. 62 став 4 Закона о
високом образовању („Сл. гласник РС“, бр. 76/2005,
100/07-аутентично тумачење, 97/08, 44/10 и 93/12).
Пријава треба да садржи: биографију; оверен препис дипломе; опис досадашње наставне активности; опис досадашње научне активности; преглед
научних резултата; списак наставник и научних
публикација; списак цитата; најважније публикације. Пријаву је потребно доставити у штампаној и
едитабилној електронској форми (tex или doc формат), у складу са темплејтом који се налази на сајту
Физичког факултета: www.ff.bg.аc.rs. Пријаву са
доказима о испуњености услова конкурса доставити
Деканату Физичког факултета, на наведену адресу
(3. спрат, соба бр. 652), у року од 15 дана од дана
објављивања.

Обука за
активно
тражење
посла

УСЛОВИ: одговарајуће образовање према Правилнику о врсти стручне спреме наставника и стручних сарадника у основној школи: професор физике;
дипломирани физичар; професор физике и хемије;
дипломирани педагог за физику и хемију; професор
физике и основа технике; дипломирани педагог за
физику и основа технике; професор физике и математике; дипломирани астрофизичар; дипломирани
физичар за примењену физику и информатику; професор физике и хемије за основну школу; професор
физике и основа технике за основну школу; дипломирани физичар за примењену физику; професор физике за средњу школу; дипломирани физичар истраживач; дипломирани професор физике и
хемије за основну школу; дипломирани професор
физике и основа технике за основну школу; дипломирани физичар за општу физику; дипломирани
физичар за теоријску и експерименталну физику;
дипломирани педагог за физику и општетехничко образовање ОТО; дипломирани астроном, смер
астрофизика; професор физике - информатике;
дипломирани физичар - медицинска физика; дипломирани професор физике - мастер; дипломирани
физичар - мастер; мастер - физичар; мастер професор физике; мастер професор физике и хемије;
мастер професор физике и информатике; дипломирани физичар - мастер физике - метеорологије;
дипломирани физичар - мастер физике - астрономије; дипломирани физичар - мастер медицинске
физике; дипломирани професор физике - хемије,
мастер; дипломирани професор физике - информатике, мастер; дипломирани физичар - професор
физике - мастер; дипломирани физичар - теоријска
и експериментална физика - мастер; дипломирани
физичар - примењана и компјутерска физика - мастер; дипломирани физичар - примењена физика и
информатика - мастер; дипломирани физичар - професор физике и основа технике за основну школу
-мастер; дипломирани физичар - професор физике
и хемије за основну школу - мастер; да кандидат
има психичку, физичку и здравствену способност за
рад са децом и ученицима; да није осуђиван за кривична дела утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона
о основама система образовања и васпитања („Сл.
гласник РС“, бр. 72/2009 и 52/2011); да има држављанство Републике Србије. Уз пријаву на конкурс
доставити доказ о одговарајућем образовању и
уверење о држављанству. Изабрани кандидат пре
закључења уговора о раду подноси лекарско уверење да има психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и ученицима.

на одређено време од пет година

УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме, докторат
социолошких наука, да кандидат испуњава услове предвиђене чл. 64 ст. 5 и ст. 7 Закона о високом образовању („Сл. гласник РС“, бр. 76/2005,
44/2010), као и Статутом Факултета за избор у
звање доцента или ванредног професора.

Наставник у звање доцента или
ванредног професора за ужу научну
област Олигофренологија
на одређено време од пет година

УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме, докторат
дефектолошких наука, да кандидат испуњава услове предвиђене чл. 64 ст. 5 и ст. 7 Закона о високом образовању („Сл. гласник РС“, бр. 76/2005,
44/2010), као и Статутом Факултета за избор у
звање доцента или ванредног професора.

Сарадник у звање асистента за ужу
научну област Теоријски и методски
приступи у превенцији и третману
поремећаја понашања
на одређено време од три године

УСЛОВИ: VII степен стручне спреме, факултет за
специјалну едукацију и рехабилитацију, просечне
оцене на студијама првог степена најмање 08,00;
уписане докторске студије на Факултету за специјалну едукацију и рехабилитацију, као и да кандидат испуњава услове предвиђене чл. 72 Закона о
високом образовању („Сл. гласник РС“, бр. 76/2005,
44/2010) и услове предвиђене Статутом Факултета.
ОСТАЛО: Документа која је потребно доставити:
пријава на конкурс, биографија, библиографија,
оверене копије диплома, извод из матичне књиге рођених, држављанство и потврда надлежног
органа да кандидат није под истрагом. Пријаве на
конкурс са свим прилозима подносе се Факултету,
на наведену адресу. Непотпуне и неблаговремене
пријаве неће се узимати у разматрање.

Бор

Националн

за запошљ
ПРИОРИТЕТИ ОСНОВНА
У
ШКОЛА
„ВЕЛИМИР МАРКИЋЕВИЋ“
ЗАПОШЉАВАЊУ
ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА

„ЧУКАРИЦА“
Сервирка

2 извршиоца
УСЛОВИ: осмогодишња школа и стручна оспособљеност у трајању од шест месеци до две године.

Кувар

на одређено време ради замене боловања
дужег од 60 дана Национална служба
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Наставник у звање доцента или
ванредног професора за ужу научну
област Социологија

Друштвена одговорност

11000 Београд, Пожешка 28
тел. 011/3058-717, 3552-770

Посао се не чека,
посао се тражи

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
ФАКУЛТЕТ ЗА СПЕЦИЈАЛНУ
ЕДУКАЦИЈУ И
РЕХАБИЛИТАЦИЈУ

за запошљавање
УСЛОВИ: угоститељско-туристичка
школа, занимање: кувар.
ОСТАЛО: Документација коју је потребно доставити: молба, оверена фотокопија дипломе, оверена фотокопија извода из матичне књиге рођених,
држављанство, потврда надлежног органа да кандидат није под истрагом.
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Мајданпек, Светог Саве 39
тел/факс: 030/581-138, 588-105
е-mail: оsvmpek@gmail.com

Наставник српског језика

са 95% радног времена, на одређено време
до 26.02.2014. године, до повратка одсутне
запослене
УСЛОВИ: Уз пријаву на конкурс доставити: диплому
о поседовању одговарајућег високог образовања
према Правилнику о врсти стручне спреме наставника и стручних сарадника у основној школи и чл.
8 Закона о основама система образовања и васпитања, извод из матичне књиге рођених и уверење
о држављанству Републике Србије. Остали услови
доказиваће се у складу са чл. 120 Закона о основама система образовања и васпитања. Рок за пријављивање је 8 дана. Непотпуне и неблаговремене
пријаве неће се узети у разматрање. Уз пријаву на
конкурс кандидат треба да приложи сву потребну
документацију потребну за заснивање радног односа у школи.

Програми
приправништва –
служба за запошљавање • www.nsz.gov.rs
знање уНационална
пракси
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ОШ „МИЛИЦА ПАВЛОВИЋ“

Гњилане
ЕКОНОМСКО
ТРГОВИНСКА ШКОЛА

за 70% радног времена

Наставник енглеског језика

за 9 часова недељно, на одређено време до
повратка раднице са породиљског одсуства
(најдуже до 31.03.2014.)

Наставник математике

за 2 часа недељно, на одређено време до
повратка раднице са породиљског одсуства
(најдуже до 28.02.2014.)

Наставник биологије-екологије

за 5 часова недељно, на одређено време до
повратка раднице са породиљског одсуства
(најдуже до 28.02.2014.)

Наставник грађанског васпитања
за 9 часова недељно

УСЛОВИ: У радни однос може бити примљен кандидат
који испуњава следеће услове: да има одговарајуће
образовање сагласно Правилнику о врсти стручне
спреме; психичку, физичку и здравствену способност
за рад са децом и ученицима; поседовање држављанства Републике Србије; да кандидат није осуђиван
правоснажном пресудом за кривична дела утврђена
у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о основама система
образовања и васпитања. Потпуном пријавом сматра
се пријава која садржи: доказ о држављанству РС;
извод из матичне књиге рођених; оверен препис или
оверену фотокопију дипломе о стеченом образовању;
оверен препис или оверену фотокопију уверења
о положеном стручном испиту, односно испиту за
лиценцу (осим за приправнике и друга лица која могу
засновати радни однос без положеног одговарајућег
испита). Рок за пријаву је 8 дана од дана објављивања
у публикацији „Послови“. Одлуку о избору кандидата
директор ће донети у року од 30 дана од дана истека рока за подношење пријава. Пријаве доставити на
адресу школе. Ближе информације могу се добити код
секретара, на број телефона: 0280/76-132.

Јагодина
35000 Јагодина, Вука Караџића 4

Васпитач

ПРИОРИТЕТИ
У
УСЛОВИ: одговарајуће више, односно одговарајуће високо образовање на студијама првог стеЗАПОШЉАВАЊУ
пена (основне струковне или академске студије) у

Ч ач а к
ОШ „СТЕПА СТЕПАНОВИЋ“
32205 Горња Горевница
тел. 032/880-420

Наставник историје

трајању од три и четири године или на студијама
другог степена (дипломске академске студије-мастер, специјалистичке струковне студије) - васпитач. Уз пријаву доставити: оверен препис/фотокопију дипломе или уверења о стеченом образовању,
уверење о држављанству, извод из матичне књиге рођених, уверење да кандидат није осуђиван у
складу са чл. 120 Закона о основама система образовања и васпитања („Сл. гласник РС”, бр. 72/09 и
52/11). Приложена документација не сме бити старија од шест месеци. Изабрани кандидат доставиће
лекарско уверење као доказ да има одговарајућу
здравствену способност. Пријаве са потребном
документацијом доставити лично или на горенаведену адресу. Рок за пријављивање је 8 дана од дана
објављивања. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узети у разматрање.

Национална служба
за запошљавање

са 35% радног времена, на одређено време
до краја школске 2012/2013. године

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме у наведеном
занимању. Уз пријаву на конкурс доставити: оверену
фотокопију дипломе о стеченом образовању, извод
из матичне књиге рођених и уверење о држављанству. Доказ из чл. 120 ст. 1 тач. 2 Закона о основама система образовања и васпитања подноси се пре
закључења уговора о раду. Доказ из чл. 120 ст. 1
тач. 3 Закона о основама система образовања и васпитања (извод из казнене евиденције) - прибавља
школа. Пријаве са доказима о испуњености услова
из конкурса доставити на адресу школе, са назнаком: „Пријава на конкурс - не отварај“. Конкурс је
отворен 8 дана од дана објављивања. Непотпуне и
неблаговремене пријаве неће се разматрати.

32000 Чачак
Епископа Никифора Максимовића 14
тел. 032/372-004

Конкурс објављен 23.01.2013. године у публикацији „Послови”, за радно место: професор српског
језика, поништава се у целости, као и исправка
истог огласа објављена 27.03.2013. године.

24430 Ада, Моше Пијаде 47
тел. 024/853-034, 852-031
е-mail: iskolada@open.telekom.rs

Наставник историје

за 9 часова недељно (45% радног времена)

Наставник грађанског васпитања

за 8 часова недељно (40% радног времена)
УСЛОВИ: Кандидат треба да има одговарајуће образовање прописано Правилником о врсти стручне
спреме наставника, стручних сарадника и помоћних
наставника у стручним школама („Сл. гласник РСПросветни гласник“, бр. 5/91, 1/92, 21/93, 3/94, 7/96,
7/98, 3/99, 6/2001, 3/2003, 8/2003, 11/2004, 5/2005,
6/2005, 4/2007, 7/2008, 11/2008, 5/2011 и 8/2011) доказ: диплома о потребном стеченом образовању,
оригинал или оверена фотокопија дипломе; да има
психофизичку и здравствену способност за рад са
децом и ученицима (уверење прибавља школа); да
има општу здравствену способност (за кандидате
који имају више од 6 месеци прекида радног односа) - лекарско уверење које се подноси након донете одлуке о избору кандидата; да кандидат није
осуђиван правоснажном пресудом за кривична дела
из члана 120 ст. 1 тач. 3 Закона о основама система образовања и васпитања („Сл. гласник РС“, бр.
72/2009 и 52/2011) - уверење прибавља школа по
службеној дужности; уверење о држављанству РС;
извод из матичне књиге рођених; да зна да пише
и да комуницира на мађарском језику - уверење о
положеном језичком испиту за мађарски језик или
уверење средње школе, више или високе школе на
језику националне мањине или положен испит из
мађарског језика по програму високошколске установе; уверење високошколске установе о стеченом
образовању из психолошких, педагошких и методичких дисциплина у току студија или након дипломирања, од најмање 30 бодова и шест бодова праксе у
установи, у складу са Европским системом преноса
бодова. Пријаве са потребном документацијом доставити у затвореној коверти, са назнаком: „За конкурс“, на горенаведену адресу школе. Непотпуне и
неблаговремене пријаве неће се узимати у обзир.

Национална служба
за запошљавање

Чока, Бранка Радичевића 11
тел. 0230/71-505

35250 Параћин, Бранка Крсмановића 47
тел. 035/573-060

Наставник гитаре

УСЛОВИ: Уз пријаву на конкурс са биографијом
доставити: оверену фотокопију дипломе о стеченом образовању одговарајућег смера, према Правилнику о степену и врсти образовања наставника у
основној музичкој школи; уверење о држављанству
(оригинал или оверена фотокопија, не старија од 6
месеци); извод из матичне књиге рођених (оригинал или оверена фотокопија). Изабрани кандидат
пре закључења уговора о раду доставља лекарско уверење о психичкој, физичкој и здравственој
способности за рад са ученицима (не старије од
6 месеци). Уверење да кандидат није осуђиван за
кривична дела наведена у чл. 120 Закона о основама система образовања и васпитања - прибавља
школа. Проверу психофизичких способности кандидата врши надлежна служба за запошљавање, применом стандардизованих поступака. Кандидати су
дужни да у пријави наведу контакт телефон, како
би били обавештени о поступку и термину провере психофизичких способности. Пријаве кандидата

Шанса за
младе

ТЕХНИЧКА ШКОЛА

ДОПУНА ОГЛАСА
ОШ „ЈОВАН ПОПОВИЋ“

ОСНОВНА МУЗИЧКА ШКОЛА
„МИЛЕНКО ЖИВКОВИЋ“

Програми
приправништва –
знање у пракси

ПОНИШТЕЊЕ КОНКУРСА
ОШ „МИЛИЦА ПАВЛОВИЋ“

нтри

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме у наведеном
занимању. Кандидат поред општих услова прописаних законом треба да испуњава и следеће услове:
1) одговарајуће образовање; 2) да има психичку,
физичку и здравствену способност за рад са децом
и ученицима; 3) да није осуђиван правоснажном
пресудом за кривична дела утврђена у чл. 120 став
1 тачка 3 Закона о основама система образовања
и васпитања; 4) држављанство Републике Србије.
Докази о испуњености услова из тач. 1 и 4 подносе
се уз пријаву на конкурс, доказ из тач. 2 пре закључења уговора о раду, а доказ из тач. 3 прибавља
школа. Уз наведене доказе доставити и извод из
матичне књиге рођених. Пријаве се достављају на
адресу школе или лично у секретаријату школе, у
року од 8 дана од дана објављивања у публикацији
„Послови”. Неблаговремене и непотпуне пријаве
неће се узети у разматрање.

Друштвена
одговорност
ПУ „ПИОНИР“

бука за
ктивно
ражење
осла

жба
ње

Кикинда

Професор српског језика

38267 Ранилуг
тел. 0280/76-132

ека,
ажи

који не приступе провери психофизичких способности неће се разматрати. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узимати у разматрање.

32000 Чачак
Епископа Никифора Максимовића 14
тел. 032/372-004

Оглас објављен 20.03.2013. године у публикацији „Послови“, допуњава се у делу који
се односи на услове конкурса, а у погледу
већ наведене документације, тако што се
испред додаје: „За сва радна места конкурса,
поред молбе, потребна је и следећа документација”, а након набројане документације
додаје се реченица: „Молбе са доказима о
испуњавању услова конкурса слати на горенаведену адресу школе”.

Шанса за младе

Школа је знање,
посао је занат

03.04.2013. | Број 511 |

39

Наука и образовање

Косовска Митровица
ОШ „БЛАГОЈЕ РАДИЋ“
Зупче, 38228 Зубин Поток
тел. 028/478-313

Наставник музичке културе
са 5 часова недељно

УСЛОВИ: VII степен стручне спреме, одговарајући
факултет. Уз пријаву доставити: доказ о стручној спреми, уверење о држављанству Републике
Србије. Доказ да кандидат има психичку, физичку
и здравствену способност за рад са децом и ученицима доставља се пре закључења уговора о раду.
Доказ да кандидат није осуђиван правоснажном
пресудом за кривична дела и под условима утврђеним ст. 1 тач. 3 чл. 120 Закона о основама система
образовања и васпитања, прибавља школа. Пријаве са доказима о испуњености услова конкурса
доставити у року од 8 дана од дана објављивања.
Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узети
у разматрање.

Наставник грађанског васпитања
са 4 часа недељно

УСЛОВИ: VII степен стручне спреме, одговарајући
факултет. Уз пријаву доставити: доказ о стручној спреми, уверење о држављанству Републике
Србије. Доказ да кандидат има психичку, физичку
и здравствену способност за рад са децом и ученицима доставља се пре закључења уговора о раду.
Доказ да кандидат није осуђиван правоснажном
пресудом за кривична дела и под условима утврђеним ст. 1 тач. 3 чл. 120 Закона о основама система
образовања и васпитања - прибавља школа. Пријаве са доказима о испуњавању услова конкурса
доставити у року од 8 дана од дана објављивања.
Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узети
у разматрање.

К ра г у ј е в а ц
ОШ „СВЕТИ САВА“
34227 Баточина
Краља Милана Обреновића 6
тел. 034/6841-402

Директор

за мандатни период од 4 године
УСЛОВИ: Кандидат за директора школе треба да
има одговарајуће високо образовања из члана 8
став 2 Закона о основама система образовања и
васпитања за наставника основне школе, педагога или психолога, стечено на студијама другог степена (мастер академске студије, специјалистичке
академске студије или специјалистичке струковне
студије), у складу са Законом о високом образовању, почев од 10.09.2005. године или на основним
студијама у трајању од најмање четири године, по
пропису који је уређивао високо образовање до
10.09.2005. године; поседовање лиценце за наставника, педагога или психолога, односно положен
стручни испит; да има савладану обуку и положен
испит за директора установе (изабрани кандидат
биће у обавези да у законском року положи испит
за директора); да има најмање 5 година рада у
установи на пословима образовања и васпитања,
након стеченог одговарајућег образовања; да има
психичку, физичку и здравствену способности за
рад са децом и ученицима; да није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дела утврђена у
члану 120 став 1 тачка 3 Закона о основама система
образовања и васпитања, да није под истрагом и да
није подигнута оптужница и да има држављанство
Републике Србије. Уз пријаву на конкурс кандидат
је у обавези да приложи: уверење о држављанству
Републике Србије; оригинал или оверену фотокопију дипломе о стеченом образовању; оригинал
или оверену фотокопију уверења о положеном
стручном испиту за наставника, педагога или пси-
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холога; потврду о радном стажу у области образовања и васпитања; лекарско уверење да има психичку, физичку и здравствену способност за рад са
децом и ученицима (не старије од 6 месеци); радну
биографију, доказ о поседовању организационих
способности и потврду о радном стажу у области
образовања и васпитања; уверење да није осуђиван (прибавља школа службеним путем), уверење
да није под истрагом и да није подигнута оптужница. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се
разматрати. Ближе информације о конкурсу могу
се добити на број телефона: 034/6841-402. Пријаве на конкурс слати на горенаведену адресу школе,
поштом или доставити лично, са назнаком: „Конкурс за избор директора“. Рок за пријаву је 15 дана
од дана објављивања конкурса.

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

Асистент за ужу научну област
Атомска, молекулска и оптичка
физика

у Институту за физику, на одређено време 3
године
УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме и уписане
докторске студије уже научне области за коју се
бира или VII/2 степен стручне спреме, магистар
физичких наука уз услов да је прихваћена тема
докторске дисертације, односно VIII степен стручне
спреме, доктор физичких наука који је изабран у
звање асистента по Закону о високом образовању
(„Сл. гласник РС“, бр. 76/05, 100/07, 97/08, 44/10 и
93/12) и у наведеном звању провео највише један
изборни период. Остали услови утврђени су Законом о високом образовању, Статутом Факултета и
Правилником о систематизацији послова и радних
задатака Факултета, у складу са којима ће бити
извршен избор пријављених кандидата.

Асистент за ужу научну област
Радијациона физика

у Институту за физику, на одређено време 3
године
УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме и уписане
докторске студије уже научне области за коју се
бира или VII/2 степен стручне спреме, магистар
физичких наука уз услов да је прихваћена тема
докторске дисертације, односно VIII степен стручне
спреме, доктор физичких наука који је изабран у
звање асистента по Закону о високом образовању
(„Сл. гласник РС“, бр. 76/05, 100/07, 97/08, 44/10 и
93/12) и у наведеном звању провео највише један
изборни период. Остали услови утврђени су Законом о високом образовању, Статутом Факултета и
Правилником о систематизацији послова и радних
задатака Факултета, у складу са којима ће бити
извршен избор пријављених кандидата.

Асистент за ужу научну област
Квантна физика

у Институту за физику, на одређено време 3
године
УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме и уписане
докторске студије уже научне области за коју се
бира или VII/2 степен стручне спреме, магистар
физичких наука уз услов да је прихваћена тема
докторске дисертације, односно VIII степен стручне
спреме, доктор физичких наука који је изабран у
звање асистента по Закону о високом образовању
(„Сл. гласник РС“, бр. 76/05, 100/07, 97/08, 44/10 и
93/12) и у наведеном звању провео највише један
изборни период. Остали услови утврђени су Законом о високом образовању, Статутом Факултета и
Правилником о систематизацији послова и радних
задатака Факултета, у складу са којима ће бити
извршен избор пријављених кандидата.
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Сарадник у настави за ужу научну
област Атомска, молекулска и
оптичка физика

у Институту за физику, на одређено време 1
година, са 30% радног времена
УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, дипломирани физичар, са укупном просечном оценом најмање
осам на студијама првог степена и уписане мастер
академске или специјалистичке студије уже научне
области за коју се бира. Остали услови утврђени су
Законом о високом образовању („Сл. гласник РС“,
бр. 76/05, 100/07, 97/08, 44/10 и 93/12), Статутом
Факултета и Правилником о систематизацији послова и радних задатака Факултета, у складу са којима
ће бити извршен избор пријављених кандидата.
ОСТАЛО: Кандидати поред општих услова треба
да испуњавају и посебне услове прописане законом и наведеним општим актима. Уз пријаву неопходно је доставити: биографију са подацима о
досадашњем раду, оверену фотокопију дипломе
о стеченој одговарајућој стручној спреми и списак
и сепарате објављених радова, односно радова
за које кандидидати поседују потврду да су прихваћени за објављивање до момента пријаве на конкурс. Кандидати су такође дужни да уз пријаву на
конкурс доставе и одговарајуће доказе надлежних
органа поводом чињенице да нису правоснажном
пресудом осуђени за кривично дело против полне
слободе, фалсификовања јавне исправе коју издаје
високошколска установа или примања мита у обављању послова у високошколској установи. Рок за
пријављивање је 15 дана од дана објављивања конкурса. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се
разматрати.

ФИЛОЛОШКО
УМЕТНИЧКИ ФАКУЛТЕТ
34000 Крагујевац, Јована Цвијића бб
тел. 034/500-125, 500-126

Наставник у звање доцента или
ванредног професора за ужу научну
област Методика наставе српског
језика и књижевности
на одређено време 5 година

Наставник у звање доцента за
ужу научну област Хиспанске
књижевности и култура
на одређено време 5 година

УСЛОВИ: доктор наука из уже научне области за
коју се бира. Општи и посебни услови предвиђени
су чл. 64 и чл. 65 Закона о високом образовању („Сл.
гласник РС“, бр. 76/2005, 100/07, 97/08 и 44/2010),
Статутом Универзитета у Крагујевцу, бр. 138 од
25.01.2011 - www.kg.аc.rs, Статутом Филолошкоуметничког факултета у Крагујевцу, бр. 01-3626/1
од 28.10.2011. године (www.filum.kg.аc.rs), Законом
о раду („Сл. гласник РС“, бр. 24/2005 и 61/2005),
Правилником о начину и поступку заснивања радног односа и стицању звања наставника Универзитета у Крагујевцу, од 04.05.2009. године, Одлуком о
изменама и допунама Правилника о начину и поступку заснивања радног односа и стицању звања
наставника Универзитета у Крагујевцу, бр. 659/7
од 27.09.2012. године и другим актима Факултета и
Универзитета у Крагујевцу.

Сарадник у звање сарадника у
настави за ужу уметничку област
Камерна музика
на одређено време од годину дана

УСЛОВИ: одговарајуће високо образовање првог
степена и да је кандидат студент мастер академских
или специјалистичких студија који је студије првог
степена завршио са укупном просечном оценом најмање осам и у току студија показао интересовање
за уметнички рад из дисциплине за коју конкурише
и који познаје један од светских језика.

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

Наука и образовање
ОСТАЛО: Документа која је потребно доставити:
пријава на конкурс; биографија и стручна биографија (на CD-у и у штампаној форми); оверена
копија диплома; оверена копија извода из матичне
књиге рођених; уверење о држављанству (оригинал); потврда надлежног органа (полицијске управе) да кандидат није осуђиван за кривична дела
предвиђена чл. 62 став 3 Закона о високом образовању (оверена копија); мишљење студената формирано на основу анкете (за кандидате који имају
педагошко искуство у звању доцента у високошколској установи); за кандидате који се први пут бирају
у звање доцента предвиђено је приступно предавање. Фотокопије докумената морају бити оверене
и не старије од 6 месеци. Непотпуне и неблаговремене пријаве, као и документација кандидата која
не испуњава услове конкурса неће се узимати у разматрање. Сва документација и оригинални радови
достављају се Служби за опште и правне послове
ФИЛУМ-а, у згради Друге крагујевачке гимназије
или поштом. Рок за подношење пријава је 15 дана
од дана објављивања.

уверење о психичкој, физичкој и здравственој способности за рад са ученицима - за наставно особље,
подноси се пре закључења уговора о раду, не старије од 6 месеци. Лекарско уверење о општој здравственој способности - за помоћног радника-спремачицу, подноси се пре закључења уговора о раду, не
старије од 6 месеци. Уверење о неосуђиваности за
кривична дела из чл. 120 Закона о основама система образовања и васпитања - прибавља школа
по службеној дужности. Рок за подношење пријава је 15 дана од дана објављивања у публикацији
„Послови“. Неблаговремене и непотпуне пријаве
неће се разматрати.

К ра љ е в о
ОШ „ЂУРА ЈАКШИЋ“
36340 Конарево
тел. 036/821-992

Наставник српског језика

ИСПРАВКА ДЕЛА КОНКУРСА
ФАКУЛТЕТ
МЕДИЦИНСКИХ НАУКА
34000 Крагујевац
Светозара Марковића 69
тел. 034/306-800

Конкурс објављен 27.03.2013. године у публикацији „Послови“, исправља се за радно место: сарадник у настави за ужу научну
област Инфективне болести, на одређено
време 1 година, у делу УСЛОВИ, и исправно
треба да стоји: завршен медицински факултет, са укупном просечном оценом најмање
08,00 и уписане докторске академске студије или магистар медицинских наука коме
је прихваћена тема докторске дисертације. У
осталом делу конкурс је непромењен.

СРЕДЊА ШКОЛА
„КРАЉ ПЕТАР I“

34310 Топола, Шумадијска 2
тел. 034/811-035

Наставник физичког васпитања

за 20% радног времена, на одређено време
ради замене одсутног запосленог преко 60
дана
УСЛОВИ: одговарајуће високо образовање из чл. 8
и чл. 120 Закона о основама система образовања
и васпитања („Службени гласник РС“, бр. 72/09,
52/2011) и услови предвиђени важећим Правилником о врсти стручне спреме наставника, стручних
сарадника и помоћних наставника у стручним школама и гимназијама за наведено занимање.

Наставник пољопривредне групе
предмета
УСЛОВИ: дипломирани инжењер пољопривреде за
воћарство и виноградарство који испуњава услове предвиђене чл. 8 и чл. 120 Закона о основама
система образовања и васпитања („Службени гласник РС“, бр. 72/09, 52/2011) и услови предвиђени важећим Правилником о врсти стручне спреме наставника, стручних сарадника и помоћних
наставника у стручним школама и гимназијама за
наведено занимање.

Спремачица
УСЛОВИ: I степен стручне спреме, завршена основна школа.
ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс приложити: уверење о држављанству РС (не старије од 6 месеци);
оверену фотокопију дипломе о стеченој стручној
спреми; извод из матичне књиге рођених. Лекарско

на одређено време до повратка запослене са
породиљског боловања
УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме. На конкурс
се могу пријавити кандидати који поред општих
услова предвиђених Законом о раду, испуњавају
и посебне услове предвиђене чл. 120 став 1 Закона о основама система образовања и васпитања:
да имају одговарајуће образовање - одговарајућу
врсту и степен стручне спреме предвиђене Законом
и Правилником о врсти и степену стручне спреме
наставника у основној школи („Сл. гласник-Просветни гласник“, бр. 11/2012); психичку, физичку
и здравствену способност за рад са ученицима; да
нису осуђивани правоснажном пресудом за кривична дела утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања и васпитања;
држављанство РС. Рок за пријаву је 8 дана од дана
објављивања у публикацији „Послови“. Уз пријаву
на конкурс поднети и одговарајаћу документацију
којом кандидати доказују да испуњавају услове
предвиђене Законом и Правилником, као и овим
конкурсом: диплому о стеченом одговарајућем
образовању; уверење о држављанству; извод из
матичне књиге рођених. Уверење о неосуђиваности
школа прибавља по службеној дужности, а лекарско уверење се прилаже по доношењу одлуке. Сва
документа се прилажу у оригиналу или као оверене
фотокопије. Пријаве слати на адресу школе. Неблаговремене и непотпуне пријеве неће се разматрати.

ОШ „РАШКА“

36350 Рашка, Омладински центар 3
тел. 036/736-026

Професор српског језика и
књижевности

Крушевац
ОСНОВНА ШКОЛА
„ЖИВАДИН АПОСТОЛОВИЋ“
37240 Трстеник, Кнегиње Милице 41
тел. 037/711-464

Наставник српског језика

на одређено време ради замене запослене
одсутне преко 60 дана (породиљско одсуство
и одсуство са рада ради неге детета), за 89%
радног времена
УСЛОВИ: Поред услова прописаних Законом о основама система образовања и васпитања, кандидати
треба да испуњавају и услове предвиђене Правилником о степену и врсти образовања наставника
и стручних сарадника у основној школи; оверена
копија дипломе о потребној стручној спреми; уверење о држављанству; извод из матичне књиге
рођених. Лекарско уверење подноси изабрани кандидат пре закључења уговора о раду, уверење о
неосуђиваности прибавља школа. Пријаве слати на
горенаведену адресу.

ОШ „БРАНКО РАДИЧЕВИЋ“
37000 Крушевац, Драгана Рајковића 12
тел. 037/438-347

Наставник математике
за 45% радног времена

Библиотекар

за 50% радног времена, на одређено време
до једне године
УСЛОВИ: одговарајуће високо образовање сходно
чл. 8 и 120 Закона о основама система образовања
и васпитања („Сл. гласник РС“, бр. 72/09 и 52/2011)
и услови прописани Правилником о врсти и степену
стручне спреме наставника и стручних сарадника
у основној школи („Сл. гласник РС“, бр. 6/96, 2/99,
10/2002, 4/2003, 20/2004, 5/2005, 2/2007, 3/2007,
4/2007, 17/2007, 20/2007, 1/2008, 9/2009, 3/2010 и
11/2012); да кандидати имају психичку, физичку и
здравствену способност за рад у школи - проверу
врши надлежна служба за запошљавање; да нису
осуђивани правоснажном пресудом за кривично
дело за које је изречена безусловна казна затвора у трајању од шест месеци или нису правоснажном пресудом осуђени за кривично дело против
достојанства личности и морала - уверење прибавља школа у складу са чл. 120 тачка 3 Закона
о основама система образовања и васпитања. Уз
пријаву кандидати подносе: оверену фотокопију
дипломе, оверену фотокопију уверења о држављанству, извод из матичне књиге рођених. Лекарско уверење изабрани кандидат доставља пре
потписивања уговора о раду. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узимати у разматрање.

УСЛОВИ: образовање стечено на студијама другог
степена, у складу са Законом о високом образовању
или на основним студијама у трајању од најмање
четири године, по пропису који је уређивао високо
образовање; да кандидати нису осуђивани или под
истрагом због кривичног дела које их чини неподобним за рад у школи. Уз пријаву поднети: фотокопију дипломе и уверење о држављанству. Рок за
подношење пријава је 8 дана.

Обука за
активно
тражење
посла

Модеран јавни сервис
Брз и ефикасан
одговор
на захтеве клијената
03.04.2013. | Број 511 |
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Наука и образовање

ОШ „ВУК КАРАЏИЋ“

ОШ „АЦА АЛЕКСИЋ“

Наставник српског језика

Наставник српског језика

37000 Крушевац, Југовићева 11
тел. 037/447-410

за рад у издвојеном одељењу за основно
образовање одраслих

Наставник историје

за 40% радног времена, за рад у издвојеном
одељењу за основно образовање одраслих

37230 Александровац, Јаше Петровића 6
тел. 037/3552-151

на одређено време до повратка запослене са
породиљског одсуства, за рад у издвојеном
одељењу у Плочи

Наставник српског језика

на одређено време до повратка запослене

са породиљског одсуства, за рад у матичној
школи у Александровцу
НаставникДруштвена
географије одговорност
за 30% радног времена, за рад у издвојеном
одељењу за основно образовање одраслих

Национална
служба
УСЛОВИ: одговарајућа стручна
спрема прописана
Законом о основама система за
образовања
и васпитања
запошљавање
и Правилником о врсти стручне спреме наставника
и стручних сарадника у основној школи (приложити
доказ о одговарајућој стручној спреми); да кандидат
за 30% радног времена, на одређено време,
има психичку, физичку и здравствену способност за
најдуже две године, за рад у издвојеном
рад са ученицима (лекарско уверење прилаже изаодељењу за основно образовање одраслих
брани кандидат); да није осуђиван правоснажном
пресудом за кривична дела утврђена у чл. 120 став
САЈМОВИ
ЗАПОШЉАВАЊА
1 тачка 3 Закона о основама система образовања и
Наставник биологије - приправник
васпитања (уверење прибавља школа по службеној
за 40% радног времена, на одређено време,
дужности); да је држављанин РС (уверење о држанајдуже две године, за рад у издвојеном
вљанству прилаже кандидат). У поступку одлучиодељењу за основно образовање одраслих
вања о избору наставника, претходну проверу психофизичких способности кандидата за рад са децом и
Наставник физике - приправник
ученицима врши надлежна служба за послове запоза 30% радног времена, на одређено време,
шљавања. Пријаве на оглас са документацијом којом
најдуже две године, за рад у издвојеном
се доказује испуњавање услова за заснивање радног
одељењу
за основно образовање
Национална
служба одраслих
односа, доставити лично или на адресу школе, у року
од 8 дана од дана објављивања.
за запошљавање

ПРИОРИТЕТИ У
Наставник енглеског језика ЗАПОШЉАВАЊУ
приправник

Програми
Наставник разредне наставе –
приправништва
за рад у издвојеном одељењу за основно
образовање одраслих
знање у пракси
УСЛОВИ: VII/1 или VI/1 степен стручне спреме у

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме у наведеном
занимању.

САЈМОВИ
ОСТАЛО: Кандидат поред општих услова предвиђених законом
мора да испуњава и остале услове
ЗАПОШЉАВАЊА
предвиђене чл. 8 и 120 Закона о основама система образовања и васпитања („Сл. гласник РС“, бр.
Шанса
за о степену и врс72/2009 и 52/2011),
Правилником
ти образовања наставника и стручних сарадника
у основној
школи
(„Сл. гласник
РС-Просветни глаНАЈКРАЋИ
ПУТ
младе
сник“, бр. 11/2012), односно да има одговарајуће
образовањеДО
(доказПОСЛА
се подноси уз пријаву на конкурс), да има држављанство Републике Србије (увенаведеном занимању.

рење се подноси уз пријаву на конкурс), да није
осуђиван правоснажном пресудом за кривична дела
утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о основама
Национална
система образовања
и васпитањаслужба
(доказ о неосуђиваности прибавља
школа),
да има психичку, физичза
запошљавање
ку и здравствену способност за рад са децом и
ученицима (уверење се подноси пре закључења
уговора о раду). Пријаве се подносе са важећим,
односно уредно овереним фотокопијама потребних
докумената. Непотпуне и неблаговремене пријаве
неће се разматрати.

Лесковац

Наставник математике

са 89% радног времена, за рад у издвојеном
одељењу у Клајићу, на одређено време до
31.08.2013. године

САЈМОВИ ЗАПОШЉАВ

Наставник техничког и
информатичког образовања

за рад у матичној школи са 90% радног
времена и са 40% радног времена у
издвојеном одељењу Клајић, на одређено
време до 31.08.2013. године

Наставник српског језика

са 44% радног времена, на одређено време
до 31.08.2013. године

Наставник грађанског васпитања

са 25% радног времена, на одређено време
до 31.08.2013. године

САЈМОВИ
са 40% радногЗАПОШЉАВАЊА
времена, за рад у матичној
основама система образовања и васпитања

Наставник енглеског језика

ОШ „ВЛАДИМИР БУКЕЛИЋ“
16247 Туларе
тел. 016/896-308

Професор разредне наставе
УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме у наведеном
занимању. Кандидати су дужни да доставе следећу
документацију: уверење о држављанству; извод
из матичне књиге рођених; диплому о потребној
стручној спреми за наведено занимање; лекарско
уверење да имају психичку, физичку и здравствену
способност за рад са децом и ученицима; уверење
да нису осуђивани правоснажном пресудом за кривична дела утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона
о основама система образовања и васпитања. Рок
за пријављивање је 8 дана од дана објављивања.
Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узимати у разматрање.

ПРАВИ
У служби
ОДГОВОРИ
НА
клијената
ВАШЕ ЗАХТЕВЕ

Друштвена
ПРАВИ
одговорност

ОДГОВОРИ НА
ВАШЕ
ЗАХТЕВЕ
Људи
су

мера успеха
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16230 Лебане, Цара Душана 76
тел. 016/846-255, 846-256

Први утисак јеНаставник физичког васпитања
15% радног времена, за рад у издвојеном
најважнији – саодељењу
у Клајићу, на одређено време до
31.08.2013. године
будите
Наставник физике
одређено време до повратка радника са
испред свих на
функције, сходно чл. 59 став 14 Закона о

Наставник математике - приправник
на одређено време, најдуже две године,
за рад у издвојеном одељењу за основно
образовање одраслих

ОСНОВНА ШКОЛА
„РАДОВАН КОВАЧЕВИЋ
МАКСИМ”

| Број 511 | 03.04.2013.

Шанса за младе

Школа је знање,
посао је занат

Обуке и субвенције (за запошљавање)

Обуке и субвенције
за запошљавање

Унапредите
своје
пословање
Прави људи
на правим
пословима

школи и издвојеним одељењима, на
одређено време до повратка радника са
функције

НАЈКРАЋИ ПУТ
ДО ПОСЛА

УСЛОВИ: услови прописани Правилником о врсти
стручне спреме наставника и стручних сарадника
у основној школи, Правилником о степену и врсти образовања наставника који изводе образовно-васпитни рад из изборних предмета у основној
школи („Сл. гласник РС-Просветни гласник”, бр.
Национална служба
11/2012).

за запошљавање

Наставник математике

са 78% радног времена, на одређено време,
а најдуже до краја школске 2012/2013.
године, односно до 31.08.2013. године,
до повратка радника са места помоћника
директора
УСЛОВИ: услови прописани Правилником о врсти
стручне спреме наставника и стручних сарадника
у основној школи („Сл. гласник РС-Просветни гласник“, бр. 11/2012).

Друштвена
Педагошки асистент
одговорност
на одређено време
до краја школске
2012/2013. године, односно до 31.08.2013.
године

Људи су
мера успеха

УСЛОВИ: III или IV степен стручне спреме, завршена уводна обука према Правилнику о програму
обуке за педагошке асистенте („Сл. гласник РС-Просветни гласник“, бр. 11/10), да кандидат има једну
годину радног искуства са децом из маргинализованих група да је држављанин РС; да има психичку,
физичку и здравствену способност за рад са децом
и ученицима.
ОСТАЛО: У погледу услова за напред наведена
радна места примењују се Правилник о систематизацији радних места у школи, Правилник о врсти
стручне спреме наставника и стручних сарадника у
основној школи, Правилник о врсти стручне спреме
наставника и стручних сарадника у основној школи
из изборних предмета. Поред ових посебних услова,
предвиђених Правилником о врсти стручне спреме
наставника и стручних сарадника у основној школи
и Правилника о систематизацији радних места ОШ
„Радован Ковачевић Максим“ Лебане, кандидати

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

Обука за
активно
треба да испуњавају
и опште услове за заснивање
радног односа предвиђене
Законом о основама систражење
тема образовања и васпитања и Законом о раду.
посла
Кандидати треба да
испуњавају прописане усло-

ве из чл. 120 и чл. 8 Закона о основама система
образовања и васпитања, Закона о раду и одредби
Правилника о врсти стручне спреме наставника и
стручних сарадника у основној школи: одговарајуће
образовање према Закону о основама система образовања и васпитања, Правилнику о систематизацији радних места у школи, Правилнику о врсти
стручне спреме наставника и стручних сарадника у
основној школи, као и све важеће допуне напред
наведених правилника; 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; држављанство Републике Србије (не старије од 6 месеци). Документација: извод из матичне књиге рођених; уверење о држављанству (не
старије од 6 месеци); оверен препис (фотокопија)
дипломе о стеченој стручној спреми - за педагошког асистента доказ о завршеном програму обуке за
педагошког асистента; уверење суда о неосуђиваности (не старије од 6 месеци). Лекарско уверење
(у којем ће бити назначено да је лице психофизички способно за рад са ученицима) подноси се када
одлука о пријему кандидата постане коначна, а пре
закључења уговора о раду, а уверење о неосуђиваности, од МУП-а, прибавља школа, након истека
рока за пријављивање кандидата. У току поступка
одлучивања о избору кандидата врши се претходна провера психофизичких способности кандидата. Проверу психофизичких способности за рад са
ученицима врши надлежна служба за запошљавање, применом стандардизованих поступака. Рок
Национална
служба
за пријаву је 8 дана од дана објављивања у публикацији
„Послови“. Неблаговремене и непотпуне
за запошљавање
пријаве неће се разматрати. Кандидати су обавезни да у пријави назначе контакт телефон. Пријаву
са потребном документацијом доставити на адресу
школе, са назнаком: „За конкурс“.

Посао се не чека,
посао се тражи

по службеној дужности од надлежне полицијске
управе. Лекарско уверење подноси се пре закључења уговора о раду, и то од стране кандидата који
је примљен по конкурсу. Рок за подношење пријаве је 8 дана од дана објављивања у публикацији
„Послови“. Неблаговремене и непотпуне пријаве
неће се разматрати. Пријаве се могу поднети лично или на адресу школе, у затвореној коверти, са
назнаком: „За конкурс: наставник биологије“.

ПРИОРИТЕТИ У
ЗАПОШЉАВАЊУ

16254 Богојевце, Владе Ђокића бб
тел. 016/732-300

План за
на одређено време ради замене одсутнe
запосленe преко 60 дана, тј. до повратка
запослене са породиљског одсуства и
реализацију
одсуства са рада ради неге детета, са 65%
радног времена
вашег
УСЛОВИ: услови у складу са чл. 120 Закона о основама система образовања и васпитања („Сл. глабизниса
сник
РС“, бр. 72/09 и 52/11), у радни однос може
бити примљено лице под условима предвиђеним
Наставник биологије

законом, и ако има: одговарајуће образовање у
складу са чл. 8 Закона о основама система образовања и васпитања, завршен одговарајући факултет
са стеченим звањем које је предвиђено Правилником о степену и врсти образовања наставника и
стручних сарадника у основној школи („Сл. гласник
РС-Просветни гласник“, бр. 11/2012), да има психичку, физичку и здравствену способност за рад са
децом и ученицима, да није осуђивано правоснажном пресудом за кривична дела утврђена чл. 120
став 1 тач. 3 Закона о основама система образовања
и васпитања; држављанство Републике Србије.
Уз пријаву са кратком биографијом приложити:
CV; оверен препис/фотокопију дипломе о стеченој
стручноj спреми или уверење о стеченом образовању (ако диплома није уручена), не старије од 6
месеци; уверење о држављанству, не старије од 6
месеци (оригинал или оверен препис/фотокопија);
извод из матичне књиге рођених - нови (у оригиналу или оверен препис/фотокопија). Оверене копије
поднетих доказа уз пријаву не смеју бити старије од
6 месеци. Проверу психофизичких способности за
рад са децом и ученицима обавиће надлежна служба за запошљавање у Лесковцу, са кандидатима
које упути директор школе, након извршеног ужег
избора кандидата који испуњавају услове конкурса.
Потврду да лице није осуђивано прибавља школа

Национална служба

ГИМНАЗИЈА ЛЕБАНЕ
за запошљавање
16230 Лебане, Цара Душана 78
тел. 016/843-311

Професор српског језика и
књижевности
са 11,11% радног времена

Професор француског језика
са 22,22% радног времена

ОШ „РАДОЈЕ ДОМАНОВИЋ“

Професор грађанског васпитања

16201 Манојловце
тел. 016/785-234

са 35% радног времена

Национална
служба и
Наставник
информатике
рачунарства
за запошљавање

за рад у централној школи у Манојловцу и
подручном одељењу у Братмиловцу

Наставник биологије

са 80% радног времена, за рад у централној
школи у Манојловцу

Програми
приправништва –
знање у пракси

Пословни центри
НСЗ СТАНКОВИЋ“
ОШ „БОРА

ови запошљавања

Друштвена одговорност
Наука и образовање

УСЛОВИ: посебни услови утврђени Правилником о
степену и врсти образовања наставника и стручних
сарадника у основној школи („Сл. гласник РС-Просветни гласник“, бр. 11/12); општи услови: чл. 8 и
чл. 120 ЗОСОВ. Пријава са доказима о испуњавању
услова подноси се на адресу школе, са назнаком:
„За конкурс“, у року од 8 дана од дана објављивања. Уз потписану пријаву (са назначеном мејл
адресом), кандидат обавезно подноси: оверену
фотокопију/оригинал дипломе о стручној спреми;
оверену фотокопију/оригинал извода из матичне
књиге рођених (са холограмом); оверену фотокопију/оригинал уверења о држављанству (не старије
од шест месеци). Оверена фотокопија је фотокопија оригиналног документа оверена печатом код
надлежног органа. Лекарско уверење (не старије
од 6 месеци) подноси се пре закључења уговора о
раду. Уверење да лице није осуђивано прибавља
школа. Благовременом пријавом сматраће се она
пријава која у прилогу садржи документа којима
кандидат доказује да испуњава услове означене у
конкурсу. Кандидати ће бити обавешетни писмено
или на достављену мејл адресу о одлуци директора
школе о избору кандидата. Ближа обавештења могу
се добити код секретара школе, на број телефона:
016/785-234.

Шанса за
младе

ПРАВИ
У служби
ОДГОВОРИ
НА
ОШ
„БРАЋА МИЛЕНКОВИЋ“
Село Шишава, 16210
Власотинце
клијената
тел.ВАШЕ
016/875-977 ЗАХТЕВЕ
за рад у издвојеном одељењу у Средору

УСЛОВИ: Кандидат треба да има одговарајуће
образовање у складу са чл. 8 став 2, да испуњава
услове из чл. 120 и 122 Закона о основама система образовања и васпитања и Правилника о врсти
стручне спреме наставника и стручних сарадника
у основној школи. Уз пријаву доставити: оверену
копију дипломе о стеченој стручној спреми; уверење о држављанству (не старије од 6 месеци);
извод из матичне књиге рођених; да кандидат није
осуђиван правоснажном пресудом (издаје МУП).
Лекарско уверење доставља се пре закључења уговора о раду. Проверу психофизичких способности
кандидата за рад са децом и ученицима извршиће
надлежна служба за запошљавање. Непотпуне и
неблаговремене пријаве неће се узимати у обзир.

Национална служба
за запошљавање

Шанса за младе

Школа је знање,
посао је занат

Обуке и субвенције (за запошљавање)
ВИСОКА
СТРУКОВНА
ШКОЛА ЗА ТЕКСТИЛ
16000 Лесковац, Вилема Пушмана 17

Наставник у сва звања за ужу
област Конфекцијска технологија,
предмети: Конструкција одеће I и
Конструкција одеће II
почев од 01.10.2013. године

Наставник разредне наставе

ПРАВИ
ОДГОВОРИ НА
ВАШЕ ЗАХТЕВЕ

УСЛОВИ: Кандидат мора да испуњава услове прописане Законом о раду, Законом о основама система образовања и васпитања и одредбама Правилника о врсти стручне спреме наставника, стручних
сарадника и помоћних наставника у гимназији; да
је држављанин Републике Србије; да има одговарајуће образовање у складу са законом и одредбама Правилника о врсти стручне спреме наставника,
стручних сарадника и помоћних наставника у гимназији; да има психичку, физичку и здравствену
способност за рад са ученицима; да није осуђиван
правоснажном пресудом за кривична дела утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања и васпитања. Документација која
се доставља уз пријаву: оверена фотокопија дипломе; уверење о држављанству (оверена фотокопија,
не старија од 6 месеци); извод из матичне књиге
рођених (оверена фотокопија). Лекарско уверење
је потребно када одлука о избору постане коначна, пре закључивања уговора о раду, а податке о
(не)осуђиваности за наведена кривична дела школа ће службено затражити из казнене евиденције.
Рок за пријављивање је 8 дана од дана објављивања у публикацији „Послови“. Неблаговремене и
непотпуне пријаве неће се разматрати. Пријаве са
потребном документацијом доставити на горенаведену адресу, са назнаком: „За конкурс“.

УСЛОВИ: завршен технолошки факултет, смер текстилно инжењерство или технички факултет, смер
текстилно инжењерство или одевна технологија;
завршене докторске, магистарске или специјалистичке студије из научне области за коју се бира.
Кандидати треба да испуњавају услове предвиђене Законом о високом образовању, Правилником
о систематизацији радних места у школи и Правилником о избору у звање наставника и сарадника. Пријаве са прилозима (опширна биографија
са освртом на стручни рад, доказ о испуњености
услова о школској спреми, списак научних радова
са радовима, извод из матичне књиге рођених и
уверење о неосуђиваности) подносе се секретаријату школе. Одлука о избору биће донета у року од
четири месеца од дана истека рока за подношење
пријава на конкурс. Рок за подношење пријава је 15
дана од дана објављивања.

Прави људи
на правим
пословима

Запослимо Србију

Регионална политика запошљавања
03.04.2013. | Број 511 |
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ОШ „ЈОВАН ЦВИЈИЋ“

Лозниц а
ОШ „АНТА БОГИЋЕВИЋ“
15300 Лозница, Јанка Веселиновића 6
тел. 015/882-175

Наставник разредне наставе
за рад у продуженом боравку

УСЛОВИ: Кандидати треба да имају одговарајуће
образовање из члана 8 Закона о основама система образовања и васпитања („Сл. гласник РС“,
бр. 72/09 и 52/11) и Правилника о степену и врсти образовања наставника и стручних сарадника у
основној школи („Службени гласник РС - Просветни
гласник“, бр. 11/2012); професор разредне наставе,
наставник разредне наставе, професор педагогије
са претходно завршеном педагошком академијом
или учитељском школом, професор разредне наставе и енглеског језика за основну школу, мастер учитељ, дипломирани учитељ мастер. Уз одговарајуће
образовање кандидати треба испуњавају следеће
услове: 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 ст. 1 тач. 3 Закона о
основама система образовања и васпитања, држављанство РС. Уз пријаву на оглас приложити: оверен препис - фотокопију дипломе о стеченом образовању; уверење о држављанству, не старије од 6
месеци; извод из матичне књиге рођених (оверене
фотокопија или оригинал). По истеку рока за подношење пријава, за све кандидате који су благовремено доставили исправну и потпуну дукументацију,
школа ће прибавити од надлежног органа доказ из
члана 120 став 1 тачка 3 Закона о основама система
образовања и васпитања - да кандидат није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дела. У
поступку одлучивања о избору директор врши ужи
избор кандидата које упућује на претходну проверу психофизичких способности за рад са децом и
ученицима, код надлежне службе за послове запошљавања, применом стандардизованих поступака. О месту и датуму провере кандидати ће бити
обавештени по истеку рока за подношење пријава.
Уверење о психичкој, физичкој и здравственој способности за рад са децом и ученицима доставља
изабрани кандидат, пре закључења уговора о раду.
Пријаве се подносе на адресу школе, у року од 8
дана од дана објављивања. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати.

ОШ „ВУК КАРАЏИЋ“

Липница
15341 Липнички Шор, Карађорђева 49
тел. 015/860-709

Професор српског језика
са 28% радног времена

УСЛОВИ: одговарајуће образовање у складу са
Правилником о врсти стручне спреме наставника и стручних сарадника у основној школи; држављанство РС; да кандидат има психичку, физичку
и здравствену способност за рад са ученицима; да
није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дела утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона
о основама система образовања и васпитања. Кандидат уз пријаву подноси: извод из матичне књиге
рођених, доказ о држављанству РС, оверен препис или фотокопију дипломе о стеченом стручном
образовању. Пријаве са доказима слати на адресу школе, у року од 8 дана од дана објављивања.
Непотпуне неблаговремене пријаве неће се узети
у разматрање.

НСЗ Позивни центар

0800 300 301
(позив је бесплатан)
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ОСНОВНА ШКОЛА
„ЈАСТРЕБАЧКИ ПАРТИЗАНИ“

15300 Лозница, Његошева 20

Наставник ликовне културе
са 75% радног времена

УСЛОВИ: Кандидати морају испуњавати услове за
пријем у радни однос утврђене чл. 120 Закона о
основама система образовања и васпитања („Сл.
гласник РС“, бр. 72/09 и 52/11) и Правилником о степену и врсти образовања наставника и сарадника у
основној школи („Сл. гласник РС“, бр. 11/12): одговарајуће образовање; 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; држављанство РС. Као доказе о испуњавању
услова кандидати уз пријаву подносе: оригинал или
оверену копију дипломе, односно уверења којим
доказују одговарајуће високо образовање, уверење
о држављанству (не старије од 6 месеци), извод из
матичне књиге рођених. Доказ о психофизичкој и
здравственој способности доставља се пре закључења уговора о раду, а доказ о неосуђиваности прибавља школа. Потребну документацију доставити
на адресу школе, лично или поштом, са назнаком:
„За конкурс”. Рок за доставу пријава је 8 дана од
дана објављивања и почиње да тече наредног дана
од дана објављивања. Непотпуне и неблаговремене
пријаве неће се узети у разматрање.

Ниш
МУЗИЧКА ШКОЛА НИШ
18000 Ниш, Првомајска 6
тел. 018/524-464

Професор разредне наставе

на одређено време до повратка запосленог
са функције директора школе

Професор разредне наставе

на одређено време до повратка запосленог
са функције помоћника директора школе
УСЛОВИ: професор разредне наставе; наставник
разредне наставе; професор педагогије са претходно завршеном педагошком академијом или учитељском школом; професор разредне наставе и
енглеског језика за основну школу; мастер учитељ;
дипломирани учитељ-мастер; образовање из психолошких, педагошких и методичких дисциплина
стечено на високошколској установи у току студија
или након дипломирања, од најмање 30 бодова и
6 бодова праксе у установи, у складу са Европским
системом преноса бодова, прописано чл. 8 ст. 4
Закона о основама система образовања и васпитања („Службени гласник РС“, бр. 72/09 и 52/2011).
Уз пријаву доставити: оверену фотокопију дипломе;
извод из матичне књиге рођених; уверење о држављанству; уверење да кандидат није под истрагом
и да није осуђиван; потврду високошколске установе у складу са чл. 8 ст. 4 Закона о основама система
образовања и васпитања.

СТРУЧНА ШКОЛА
„ДУШАН ТРИВУНАЦ ДРАГОШ“
18360 Сврљиг, Гордане Тодоровић 2
тел. 018/821-010

Професор клавира
УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, дипломирани музичар усмерење пијаниста; дипломирани
музичар-пијаниста; академски музичар пијаниста;
психичка, физичка и здравствена способност за рад
са ученицима; да кандидат није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дела утврђена у чл.
120 став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања и васпитања; држављанство Републике
Србије. Кандидат уз пријаву треба да достави: уверење о држављанству, оверену фотокопију дипломе о стеченој стручној спреми и извод из матичне
књиге рођених. За кандидате који уђу у ужи избор
обавезна је претходна провера психофизичких способности, коју врши надлежна служба за послове
запошљавања, применом стандардизованих поступака. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће
бити разматране.

ОСНОВНА МУЗИЧКА ШКОЛА
„ВЛАДИМИР ЂОРЂЕВИЋ“
18220 Алексинац, Душана Тривунца 15
тел. 018/800-748

Радник на одржавању чистоће
УСЛОВИ: завршена основна школа; општи услови
за рад из Закона о раду; услови из члана 120 став
1 Закона о основама система образовања и васпитања. Уз пријаву са биографијом кандидат треба да
достави: оверен препис/фотокопију дипломе/сведочанства о стеченом образовању; извод из матичне књиге рођених прибављен после 27.03.2009.
године (оригинал или оверена фотокопија); уверење о држављанству (оригинал или оверена фотокопија, не старије од 6 месеци). Изабрани кандидат
пре закључења уговора о раду доставља лекарско
уверење о психичкој, физичкој и здравственој способности за рад са ученицима (не старије од 6 месеци). Уверење да кандидат није осуђиван за кривична дела наведена у члану 120 Закона о основама
система образовања и васпитања - прибавља школа. Документа се предају у оригиналу или у овереној фотокопији, поштом или непосредно у секретаријату школе. Непотпуне и неблаговремене пријаве
неће се узимати у разматрање.
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18252 Мерошина
тел. 018/4892-036

Професор енглеског језика
са 78% радног времена

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, дипломирани филолог за енглески језик; психичка, физичка
и здравствена способност за рад са децом и ученицима (доказ доставља изабрани кандидат приликом закључења уговора о раду); да кандидат није
осуђиван правоснажном пресудом за кривична дела
утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања и васпитања (доказ прибавља школа по службеној дужности); држављанство
Републике Србије. Уз пријаву доставити (у оригиналу или у овереној копији): диплому, извод из матичне књиге рођених и уверење о држављанству.
Непотпуне и неблаговремене пријаве неће бити
разматране.

ОШ „Др ЗОРАН ЂИНЂИЋ“
18116 Брзи Брод, Павла Софрића 30

Наставник хемије

са 20% радног времена
УСЛОВИ: професор хемије; дипломирани хемичар;
професор биологије-хемије; професор физикехемије; дипломирани хемичар опште хемије; дипломирани хемичар за истраживање и развој; дипломирани хемичар, смер хемијско инжењерство;
дипломирани професор хемије-мастер; дипломирани хемича-мастер; дипломирани професор физике-хемије-мастер; дипломирани професор биологије-хемије-мастер; професор географије-хемије;
професор хемије и физике; професор хемије и
биологије; дипломирани физикохемичар; професор
биологије и хемије; професор физике и хемије за
основну школу; мастер професор хемије; мастер
хемичар; мастер професор физике и хемије; мастер
професор биологије и хемије; држављанство Републике Србије; психичка, физичка и здравствена
способност за рад са децом и ученицима (лекарско
уверење доставља изабрани кандидат пре закључења уговора о раду); да кандидат није осуђиван
правоснажном пресудом за кривична дела утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о основама сис-
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тема образовања и васпитања (доказ прибавља
школа по службеној дужности). Проверу психофизичких способности за рад са децом и ученицима
врши надлежна служба за послове запошљавања.
Уз пријаву доставити: оверену фотокопију дипломе, уверење о држављанству и извод из матичне
књиге рођених.

ОШ „ВУК КАРАЏИЋ“
18000 Ниш, Београдска 2

Наставник енглеског језика приправник

на одређено време ради замене лица
ангажованог на дужности директора школе
УСЛОВИ: одговарајуће високо образовање стечено
на студијама другог степена (дипломске академске
студије-мастер, специјалистичке академске студије
или специјалистичке струковне студије), у складу
са Законом о високом образовању, почев од 10.
септембра 2005. године или на основним студијама у трајању од најмање 4 године, по пропису који
је уређивао високо образовање до 10. септембра
2005. године; врста стручне спреме одређена Правилником о степену и врсти образовања наставника
и стручних сарадника у основној школи („Службени гласник РС“, бр. 11/2012); психичка, физичка и
здравствена способност за рад са децом и ученицима (лекарско уверење доставља изабрани кандидат
пре закључења уговора о раду); да кандидат није
осуђиван правоснажном пресудом за кривична дела
утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања и васпитања (доказ прибавља школа по службеној дужности); држављанство Републике Србије. Уз пријаву са биографским
подацима доставити: оверену фотокопију дипломе
(уверења) о стеченом образовању; извод из матичне књиге рођених/венчаних (оригинал или оверена
фотокопија); уверење о држављанству; уверење да
је лице на евиденцији незапослених (уколико није
у радном односу). Непотпуне и неблаговремене
пријаве неће бити разматране.

Нови Па зар
ПОНИШТЕЊЕ КОНКУРСА
ОШ „АЛЕКСА ЂИЛАС БЕЋО“
Мојстир, 36320 Тутин
тел. 020/466-123

Конкурс објављен 06.03.2013. године у публикацији „Послови“, за радна места: професор разредне наставе и професор енглеског
језика, поништава се у целости.

ПРЕДШКОЛСКА
УСТАНОВА „МЛАДОСТ“
36300 Нови Пазар, Луг 1
тел. 020/312-763

Директор

на период од 4 године
УСЛОВИ: За директора може бити изабрано лице
које испуњава следеће услове: одговарајуће образовање из чл. 8 ст. 2 Закона о основама система
образовања и васпитања (високо образовање стечено на студијама другог степена, мастер академске
студије, специјалистичке академске студије или специјалистичке струковне студије у складу са Законом
о васпитању и образовању од 10. септембра 2005.
године или на основним студијама у трајању од најмање 4 године, по пропису које је уређивао високо
образовање до 10. септембра 2005. године), за васпитача или стручног сарадника и најмање 5 година
рада у установи на пословима образовања и васпитања, након стеченог одговарајућег образовања
или одговарајуће образовање из чл. 8 ст. 3 Закона о
основама система образовања и васпитања (високо

образовање на студијама првог степена у трајању
од 3 године или више образовање) за васпитача и
најмање 10 година рада у предшколској установи
на пословима васпитања и образовања, након стеченог одговарајућег образовања; да има дозволу за
рад (лиценцу); да има психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом; да није осуђивано правоснажном пресудом за кривична дела
утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о основама
система образовања и васпитања; држављанство
Републике Србије. Уз пријаву приложити: биографске податке, односно радну биографију; оверену фотокопију дипломе о стеченом образовању;
оверену фотокопију уверења о положеном испиту
за лиценцу, односно стручном испиту; потврду о
радном искуству са фотокопијом радне књижице;
уверење о држављанству (не старије од 6 месеци);
извод из матичне књиге рођених (не старији од 6
месеци); остала документа која могу послужити за
доношење одлуке о избору. Уверење да лице није
осуђивано прибавља установа. Лекарско уверење
се подноси пре закључења уговора. Директор се
бира на период од 4 године. Рок за подношење
пријава је 15 дана од дана објављивања у публикацији „Послови“.

ОСНОВНА ШКОЛА
„ДЕСАНКА МАКСИМОВИЋ“
36300 Нови Пазар, Цетињска бб
тел. 020/316-361

ПУ „ХАБИБА СТОЧЕВИЋ“
36320 Тутин, 7. јули 16
тел. 020/811-203, 810-494

Васпитач

са 75% радног времена, за рад у издвојеним
васпитним групама Шароње, Набоје и
Мојстир КЛ, на одређено време ради замене
одсутног запосленог преко 60 дана
3 извршиоца
УСЛОВИ: Кандидати треба да имају одговарајуће
више, односно високо образовање за васпитаче, да
испуњавају услове предвиђене чланом 120 Закона
о основама система образовања и васпитања: да
имају психичку, физичку и здравствену способност
за рад са децом, односно лекарско уверење (доставља се пре закључења уговора о раду); да нису
осуђивани правоснажном пресудом за кривична
дела утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о
основама система образовања и васпитања (доказ
прибавља установа). Уз пријаву на конкурс кандидати треба да приложе: доказ о образовању у овереној фотокопији, уверење о држављанству. Проверу психофизичких способности за рад са децом
врши надлежна служба за запошљавање. Рок за
пријављивање је 8 дана од дана објављивања у
публикацији „Послови“. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узети у разматрање. Пријаве
слати поштом или доставити лично, на горенаведену адресу.

Нови Са д

Наставник ликовне културе
са 25% радног времена

УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава следеће
услове: одговарајућа висока школска спрема према
чл. 8 став 2 тач. 1 и 2 Закона о основама система образовања и васпитања и Правилнику о врсти
стручне спреме наставника и стручних сарадника
у основној школи; да је држављанин Републике
Србије; да има психичку, физичку и здравствену
способност за рад; да није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дела. Неблаговремене и
непотпуне пријаве неће се узимати у разматрање.
Уз пријаву приложити следећа документа: оверен препис дипломе о стеченој спреми, уверење о
држављанству и извод из матичне књиге рођених.

ПРЕДШКОЛСКА
УСТАНОВА „МЛАДОСТ“
36300 Нови Пазар, Луг 1
тел. 020/312-763

Медицинска сестра-васпитач
УСЛОВИ: да кандидат има одговарајуће образовање: завршена медицинска школа, васпитачког
смера или одговарајуће више образовање, односно
одговарајуће високо образовање на студијама
првог степена (основне струковне студије) за рад са
децом јасленог узраста-васпитач; да има психичку,
физичку и здравствену способност за рад са децом;
да није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дела утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона
о основама система образовања и васпитања; да
има држављанство Републике Србије. Уз пријаву на
конкурс приложити: оверену фотокопију дипломе;
извод из матичне књиге рођених; уверење о држављанству (не старије од 6 месеци). Уверење да
лице није осуђивано прибавља установа. Лекарско
уверење се подноси пре закључења уговора о раду.

Ваша права адреса:

http://www.nsz.gov.rs/

ОШ „ВУК КАРАЏИЋ“

21480 Србобран, Хајдук Вељкова бб
тел. 021/730-040

Наставник ликовне културе
за 75% радног времена

УСЛОВИ: дипломирани сликар, академски сликарликовни педагог, академски графичар-ликовни
педагог, академски вајар-ликовни педагог, дипломирани сликар-професор ликовне културе, дипломирани графичар-професор ликовне културе,
дипломирани вајар-професор ликовне културе,
дипломирани графички дизајнер-професор ликовне културе, дипломирани уметник нових ликовних
медија-професор ликовне културе, дипломирани
уметник фотографије-професор ликовне културе, дипломирани сликар-професор, дипломирани
вајар, дипломирани вајар-професор, дипломирани
графички дизајнер, дипломирани архитекта унутрашње архитектуре, дипломирани сликар зидног
сликарства, дипломирани графичар, дипломирани
графичар-професор, професор ликовних уметности, наставник ликовне уметности, мастер ликовни
уметник (завршене основне академске студије из
области ликовне уметности, односно примењене
уметности и дизајна), мастер примењени уметник
(завршене основне академске студије из области
ликовне уметности, односно примењене уметности и дизајна), мастер конзерватор и рестауратор
(завршене основне академске студије из области
ликовне уметности, односно примењене уметности и дизајна), мастер дизајнер (завршене основне
академске студије из области ликовне уметности,
односно примењене уметности и дизајна), лице са
завршеним факултетом ликовних уметности, лице
са завршеним факултетом примењених уметности,
лице са завршеним факултетом примењених уметности и дизајна.

Наставник физике

за 70% радног времена
УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, професор физике, дипломирани физичар, дипломирани
астрофизичар, професор физике-хемије, дипломирани инжењер физике, смер индустријска физика,
дипломирани физичар за општу физику, дипломирани физичар за примењену физику, дипломирани физичар-информатичар, професор физике
за средњу школу, дипломирани физичар за тео-
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ријску и експерименталну физику, дипломирани
физичар-истраживач, дипломирани физичар за
примењену физику и информатику, дипломирани
физичар медицинске физике, дипломирани професор физике-хемије-мастер, дипломирани физичар-професор физике-мастер, дипломирани физичар-мастер физике-метеорологије, дипломирани
физичар-мастер физике-астрономије, дипломирани
физичар-мастер медицинске физике, дипломирани
професор физике-хемије-мастер, дипломирани професор физике и информатике-мастер, дипломирани
физичар-професор физике-мастер, дипломирани
физичар-примењена и компјутерска физика-мастер, дипломирани физичар-примењена физика и
информатика-мастер, дипломирани физичар-професор физике и основа технике за основну школумастер, дипломирани физичар-професор физике и
хемије за основну школу-мастер. Кандидат мора да
испуњава услове прописане одредбама чл. 8 став
2 тач. 1 и 2 и чл. 120 Закона о основама система
образовања и васпитања.
ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс кандидат је дужан
да достави: диплому о стеченом одговарајућем
образовању на студијама другог степена или на
основним студијама у трајању од најмање 4 године (оригинал или оверена фотокопија); уверење
о држављанству Републике Србије (оригинал или
оверена фотокопија, не старије од 6 месеци); извод
из матичне књиге рођених (оригинал или оверена
фотокопија). Лекарско уверење о психичкој, физичкој и здравственој способности за рад са ученицима
(не старије од 6 месеци), доставља се пре закључења уговора о раду. Уверење да кандидат није
осуђиван, у складу са законом, прибавља школа.
Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узимати у разматрање.

ОСНОВНА ШКОЛА
„ЈОВАН ЈОВАНОВИЋ ЗМАЈ“
21480 Србобран, Дожа Ђерђа 1
тел. 021/735-705

Секретар

на одређено време до повратка запослене
са породиљског одсуства и одсуства са рада
ради неге детета
УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава следеће
услове, прописане законом и посебним актима школе: дипломирани правник-мастер или дипломирани правник који је стекао високо образовање на
основним студијама у трајању од најмање 4 године;
услове прописане чл. 120 Закона о основама система образовања и васпитања. Уз пријаву на конкурс
доставити: оверену фотокопију дипломе; извод из
матичне књиге рођених; уверење о држављанству;
лекарско уверење о психичкој, физичкој и здравственој способности. Школа ће доказ о неосуђиваности прибавити службеним путем. Пријаве слати
на наведену адресу, са назнаком: „За конкурс“.
Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узимати у разматрање.

ИСПРАВКА КОНКУРСА
МЕДИЦИНСКИ ФАКУЛТЕТ
21000 Нови Сад, Хајдук Вељкова 3

ОШ „15. ОКТОБАР“

ОШ „ВАСА СТАЈИЋ“
21000 Нови Сад
Војводе Книћанина 12б
тел. 021/4740-300

21469 Пивнице, Маршала Тита 99
тел. 021/756-578

Наставник историје

за 75% радног времена, на одређено време
до повратка запослене са породиљског
одсуства и одсуства са рада ради неге детета

Наставник математике

УСЛОВИ: Кандидати треба да испуњавају услове предвиђене у чл. 120 и 121 Закона о основама
система образовања и васпитања, као и услове у
погледу стручне спреме предвиђене Правилником о
врсти стручне спреме наставника и стручних сарадника у основној школи. Уз пријаву кандидат доставља: уверење о држављанству, оверену фотокопију
дипломе о стеченој стручној спреми и уверење о
познавању словачког језика (завршено средње,
више или високо образовање на словачком језику
или положен испит из словачког језика по програму
одговарајуће високошколске установе); уверење о
психичкој, физичкој и здравственој способности за
рад са децом и ученицима се доставља пре закључења уговора о раду, а доказ о неосуђиваности прибавља школа. Неблаговремене и непотпуне пријаве
неће се узимати у разматрање.

УСЛОВИ: VII степен стручне спреме, одговарајућег
образовања; да кандидат испуњава услове из чл.
120 Закона о основама система образовања и васпитања. Уз пријаву на конкурс доставити: краћу
биографију и податке о кретању у служби, уверење
о држављанству, оверену фотокопију дипломе/уверења о стеченом образовању, лекарско уверење,
фотокопију радне књижице, личне карте и извода
из матичне књиге рођених, писану изјаву да кандидат није осуђиван правоснажном пресудом - својеручно потписану, док ће уверење о некажњавању
прибавити школа. Непотпуне и неблаговремене
пријаве неће се узимати у разматрање.

21000 Нови Сад, Његошева 9
тел. 021/529-078

26000 Панчево, Цара Душана34
тел/факс: 013/353-284
е-mail: info@maramandic.еdu.rs

Наставник физике

за 20% радног времена, на одређено време
до повратка запослене са породиљског
одсуства
УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, професор физике, дипломирани физичар, дипломирани
астрофизичар, професор физике-хемије, дипломирани инжењер физике, смер индустријска физика,
дипломирани физичар за општу физику, дипломирани физичар за примењену физику, дипломирани физичар-информатичар, професор физике
за средњу школу, дипломирани физичар за теоријску и експерименталну физику, дипломирани
физичар-истраживач, дипломирани физичар за
примењену физику и информатику, дипломирани
физичар медицинске физике, дипломирани професор физике-хемије-мастер, дипломирани физичар-професор физике-мастер, дипломирани физичар-мастер физике-метеорологије, дипломирани
физичар-мастер физике-астрономије, дипломирани
физичар-мастер медицинске физике, дипломирани професор физике-хемије-мастер, дипломирани
професор физике и информатике-мастер, дипломирани физичар-професор физике-мастер, дипломирани физичар-примењена и компјутерска физикамастер, дипломирани физичар-примењена физика
и информатика-мастер, дипломирани физикохемичар, дипломирани инжењер електротехнике, смер
техничка физика, дипломирани астроном астрофизички смер, дипломирани астроном, смер астрофизика. Кандидати су дужни да поред општих услова
за заснивање радног односа, предвиђених чл. 24-29
Закона о раду, испуњавају и посебне услове утврђене Правилником о врсти стручне спреме наставника, стручних сарадника и помоћних наставника у
стручним школама, као и посебне услове утврђене
у чл. 120 став 1 Закона о основама система образовања и васпитања, чл. 8 истог закона, односно
чл. 2 Измена и допуна Закона о основама система
образовања и васпитања. Уз пријаву на конкурс
приложити: уверење о држављанству РС (оригинал или оверена фотокопија); оверену фотокопију
дипломе о одговарајућој стручној спреми; кратку
биографију.

Друштвена одговорност
ПРИОРИТЕТИ У
ЗАПОШЉАВАЊУ
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Панчево
ШКОЛА ЗА ОСНОВНО И
СРЕДЊЕ ОБРАЗОВАЊЕ
„МАРА МАНДИЋ“

МУЗИЧКА ШКОЛА
„ИСИДОР БАЈИЋ“

Конкурс објављен 27.03.2013. године у публикацији „Послови“, исправља се за радно место: редовни професор за ужу научну
област Специјална едукација и рехабилитација, тако што уместо: радно време краће од
пуног (15 сати на Факултету), треба да стоји:
пуно радно време (40 сати на Факултету).

на одређено време до повратка запослене са
породиљског одсуства

Национална служба
за запошљавање

Наставник српског језика

за рад у одељењима средње школе
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. Наставници поред стручне спреме предвиђене
у ал. 1 до 4 морају поседовати и стручну дефектолошку оспособљеност или стручну спрему дипломираног дефектолога.

Помоћни наставник за подручје
рада Пољопривреда, производња и
прерада хране

са 75% радног времена, за рад у одељењима
средње школе
УСЛОВИ: пољопривредни техничар, техничар хортикултуре-пољопривредни произвођач. Наставници поред стручне спреме предвиђене у ал. 1 до 3
морају поседовати и стручну дефектолошку оспособљеност или стручну спрему дипломираног дефектолога.

Наставник разредне наставе у
тифло одељењу
за рад у одељењима основне школе

УСЛОВИ: дипломирани дефектолог-тифлолог.

ОСТАЛО: да кандидат има одговарајуће образовање
у складу са Законом и Правилником, да има психичку, физичку и здравствену способност за рад са
децом и ученицима, да није осуђиван правноснажном пресудом за кривична дела утврђена у чл. 120
став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања и васпитања, да има држављанство Републике Србије. Уз пријаву на конкурс приложити: краћу
биографију, оверен препис/фотокопију дипломе о
стеченој стручној спреми, уверење о држављанству. Лекарско уверење да кандидат има психичку,
физичку и здравствену
способност за
рад са децом
САЈМОВИ
ЗАПОШЉАВАЊ
и ученицима подноси се пре закључења уговора о
раду, а уверење о неосуђиваности прибавља школа по службеној дужности. Ближе информације о
конкурсу могу се добити код секретара школе и на
број телефона: 013/353-284. Рок за пријављивање
је 8 дана од дана објављивања. Неблаговремене и
непотпуне пријаве неће се узети у разматрање.

Национална служба за запошљавање • www.nsz.gov.rs
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ОШ „ПРЕДРАГ КОЖИЋ“
26224 Дубовац, Цара Лазара 94

Наставник француског језика

са 44,44% радног времена (8 часова)

Наставник математике

са 88,88% радног времена (16 часова)

Наставник информатике

са 20% радног времена (4 часа)

Наставник историје

са 35% радног времена (7 часова)
УСЛОВИ: да кандидат испуњава услове утврђене
у чл. 8 и 120 Закона о основама система образовања и васпитања („Сл. гласник РС”, бр. 72/09 и
52/11), Правилнику 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), Правилнику
о степену и врсти образовања наставника и стручних сарадника у основној школи („Сл. гласник РСПросветни гласник”, бр. 11/2012) и Правилнику о
организацији и систематизацији послова и радних
задатака у ОШ „Предраг Кожић“, Дубовац: 1) одговарајуће високо образовање на основу чл. 8 („Сл.
гласник РС”, бр. 72/09 и 52/11); 2) да има психичку, физичку и здравствену способност за рад са
децом и ученицима; 3) да није осуђиван правноснажном пресудом за кривична дела утврђена у чл.
120 став 1 тач. 3 ЗОСОВ; 4) држављанство Републике Србије. Приложена документа морају бити
оригинална или оверене фотокопије, а уверења не
смеју бити старија од 6 месеци од дана објављивања. Уз пријаву на конкурс приложити: извод из
матичне књиге рођених (оригинал или оверена
копија); доказ о одговарајућем образовању (оверена фотокопија дипломе тражене врсте и степена
стручне спреме); лекарско уверење (оригинал или
оверена копија, доставља изабрани кандидат, пре
закључења уговора о раду); извештај из казнене
евиденције МУП-а (школа прибавља по службеној
дужности); уверење о држављанству (оригинал
или оверена копија). Услови тражени овим конкурсом доказују се приликом пријема у радни однос и
проверавају се у току рада. Доказе о испуњености
услова под тач. 1 и 4 кандидат обавезно подноси уз
пријаву на конкурс, под тач. 2 изабрани кандидат
доставља пре закључења уговора о раду, а доказ
под тач. 3 прибавља школа. У поступку одлучивања о избору наставника, васпитача и стручног
сарадника, директор врши ужи избор кандидата
које упућује на претходну проверу психофизичких
способности, у року од осам дана од дана истека
рока за подношење пријава. Проверу психофизичких способности за рад са децом и ученицима
врши надлежна служба за послове запошљавања,
применом стандардизованих поступака. У року од
осам дана од дана добијања резултата провере
директор прибавља мишљење органа управљања.
Директор доноси одлуку о избору кандидата у року
од осам дана од дана добијања мишљења органа
управљања. Копије докумената морају бити уредно
оверене и школа их не враћа. Рок за подношење
пријава са доказима о испуњавању услова конкурса је 8 дана од дана објављивања у публикацији
„Послови“. Непотпуне и неблаговремене пријаве
неће бити разматране. Пријаве на конкурс са свом
траженом документацијом и назнаком на коверти:
„За конкурс“, слати на адресу школе.

Највећа понуда
слободних послова
на једном месту

СРЕДЊА СТРУЧНА ШКОЛА
„ВАСА ПЕЛАГИЋ“

ОСНОВНА ШКОЛА
„БРАТСТВО И ЈЕДИНСТВО”
26310 Алибунар, Вука Караџића 4

26220 Ковин, Цара Лазара 261
тел. 013/742-200

Наставник математике

Професор математике

са 12 часова наставе недељно

са 50% радног времена

УСЛОВИ: одговарајуће образовање: професор
математике; дипломирани математичар; дипломирани математичар - професор математике; дипломирани математичар - теоријска математика; дипломирани математичар - примењена математика;
дипломирани инжењер математике (са изборним
предметом: Основи геометрије); дипломирани
информатичар; професор хемије - математике; професор географије - математике; професор физике
- математике; професор биологије - математике;
дипломирани професор математике - мастер; дипломирани математичар - мастер; професор математике - теоријско усмерење; професор математике
- теоријски смер; професор информатике - математике; дипломирани математичар за теоријску математику и примене; дипломирани математичар за
рачунарство и информатику; дипломирани математичар - информатичар; дипломирани математичар
- математика финансија; дипломирани математичар
- астроном; дипломирани математичар за математику економије; професор математике и рачунарства; поседовање психичке, физичке и здравствене
способности за рад са децом и ученицима; држављанство Републике Србије; неосуђиваност правоснажном пресудом за кривична дела утврђена у
чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о основама система
образовања и васпитања. Рок за пријављивање је
8 дана од дана објављивања у публикацији „Послови“. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се
узети у разматрање. Потпуном пријавом сматра се
пријава која садржи: доказ о држављанству Републике Србије (уверење о држављанству, не старије
од шест месеци), извод из матичне књиге рођених;
оверен препис или оверену фотокопију дипломе о
стеченом образовању; оверен препис или оверену
фотокопију уверења о положеном стручном испиту,
односно испиту за лиценцу (осим за приправнике
и друга лица која могу засновати радни однос без
положеног одговарајућег испита). Пријаве слати на
адресу школе. Ближе информације о конкурсу могу
се добити код секретара школе и на број телефона:
013/742-200.

ОШ „МЛАДА ПОКОЛЕЊА“
26210 Ковачица, Маршала Тита 33

Наставник географије

са 70% радног времена, на одређено време
до повратка запослене са породиљског
одсуства, са обавезним знањем словачког
језика
УСЛОВИ: степен и врста образовања у складу са
Правилником о степену и врсти образовања наставника и стручних сарадника у основној школи („Сл.
гласник РС-Просветни гласник“, број 11/2012),
доказ о знању словачког језика. Кандидати треба
да испуњавају услове из члана 8 став 2 и члана
120 Закона о основама система образовања и васпитања („Сл. гласник РС“, број 72/09 и 52/2011) и
да уз пријаву на конкурс на адресу школе доставе:
оверену фотокопију дипломе о стеченој стручној
спреми; уверење о држављанству, извод из матичне књиге рођених. Уверење о психофизичкој и
здравственој способности за рад са децом и ученицима доставља изабрани кандидат пре закључења
уговора о раду. Уверење да кандидат није осуђиван
правоснажном пресудом за кривична дела утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања и васпитања - прибавља школа
по службеној дужности. Проверу психофизичких
способности кандидата који испуњавају услове у
погледу врсте стручне спреме, а који су се благовремено и са потпуном документацијом пријавили на
конкурс, вршиће Национална служба за запошљавање, применом стандардизованих поступака. Рок
за подношење пријава је 8 дана од дана објављивања. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће
бити разматране.

УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава, поред законом прописаних општих услова, и следеће услове:
професор математике, дипломирани математичар,
дипломирани математичар за теоријску математику и примене, дипломирани математичар за рачунарство и информатику, дипломирани математичар
- информатичар, професор математике и рачунарства, дипломирани математичар за математику економије, професор информатике - математике, дипломирани математичар - астроном, дипломирани
математичар - примењена математика, дипломирани математичар - математика финансија (са изборним предметом: Основи геометрије), дипломирани
информатичар, мастер математичар, мастер професор математике, мастер професор математике
и физике, мастер професор математике и информатике, мастер професор физике и математике,
мастер професор информатике и математике, дипломирани професор математике-мастер, дипломирани математичар - мастер, дипломирани инжењер
математике - мастер (са изборним предметом:
Основи геометрије), дипломирани математичар професор математике, дипломирани математичар
- теоријска математика, дипломирани инжењер
математике (са изборним предметом: Основи геометрије), професор хемије - математике, професор географије - математике, професор физике
- математике, професор биологије - математике,
професор математике - теоријско усмерење, професор математике - теоријски смер, дипломирани
математичар и информатичар; лица која су стекла
академско звање мастер, односно дипломиранимастер треба да имају завршене основне академске
студије на студијским програмима из области математике или примењене математике (са положеним
испитом из предмета: Геометрија или основи геометрије) или двопредметне наставе математике и
физике, односно математике и информатике; да
има одговарајуће образовање у складу са чланом 8
и испуњава услове из члана 120 Закона о основама
система образовања и васпитања. Кандидат подноси: пријаву на конкурс, доказ о стеченом високом образовању на студијама другог степена (мастер академске студије, специјалистичке академске
студије или специјалистичке струковне студије) у
складу са Законом о високом образовању („Службени гласник РС“, бр. 76/05, 100/07-аутентично тумачење, 97/08 и 44/10), почев од 10. септембра 2005.
године или на основним студијама у трајању од најмање 4 године, по пропису који је уређивао високо
образовање до 10. септембра 2005. године, оверен
препис или оверену фотокопију дипломе; доказ да
има образовање из психолошких, педагошких и
методичких дисциплина стечено на високошколској
установи у току студија или након дипломирања, од
најмање 30 бодова и шест бодова праксе у установи, у складу са Европским системом преноса бодова
(оригинал или оверену фотокопију); извод из матичне књиге рођених (на новом обрасцу, оригинал
или оверена фотокопија); уверење о држављанству (не старије од 6 месеци, оригинал или оверена
фотокопија); фотокопију радне књижице. Лекарско
уверење о поседовању психичке, физичке и здравствене способности за рад са децом и ученицима
подноси се школи пре закључења уговора о раду.
Доказ да кандидат није осуђиван правноснажном
пресудом за кривична дела утврђена у чл. 120 став
1 тачка 3 Закона о основама система образовања
и васпитања - прибавља школа по службеној дужности. У поступку одлучивања о избору наставника
директор врши ужи избор кандидата које упућује
на претходну проверу психофизичких способности. Проверу психофизичких способности за рад
са децом и ученицима врши Национална служба за
запошљавање, применом стандардизованих поступака. Уколико је већ извршена провера психофизичких способности (у периоду од 6 месеци пре
истека рока за пријаву на овај конкурс), назначити у
пријави када је и где извршена. Конкурс је отворен
8 дана од дана објављивања у публикацији „Послови”. Пријаве са потребним прилозима којима доказује да испуњава услове конкурса, кандидат треба
да достави искључиво поштом, на наведену адресу
школе. Непотпуне и неблаговремене пријаве, као и
пријаве са приложеним, а неовереним фотокопијама, неће бити узете у разматрање. Број телефона за
информације: 013/641-005 и 013/2100-164.

03.04.2013. | Број 511 |

47

Наука и образовање

ЕЛЕКТРОТЕХНИЧКА ШКОЛА
„НИКОЛА ТЕСЛА“
26000 Панчево, Максима Горког 7
тел. 013/352-615

Шеф рачуноводства
УСЛОВИ: средње, више или високо образовање средња економска школа, виша економска школа
или економски факултет, три године радног искуства на финансијско-рачуноводственим пословима. Уз пријаву приложити: краћу биографију са
кретањем у служби, оверену фотокопију дипломе
о стеченом образовању, уверење о држављанству,
извод из матичне књиге рођених и фотокопију личне карте са пријавом пребивалишта. Кандидат који
буде изабран, пре закључења уговора о раду дужан
је да достави уверење о здравственој способности
за рад са децом и ученицима, не старије од шест
месеци. Право учешћа на конкурсу има кандидат
који није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дела утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања и васпитања, о
чему ће школа прибавити доказ. Рок за пријаву је
8 дана од дана објављивања у публикацији „Послови“. Пријаву са неопходном документацијом слати
на адресу школе.

Пож аревац
ПОНИШТЕЊЕ КОНКУРСА
ОСНОВНА ШКОЛА
„ДЕСАНКА МАКСИМОВИЋ“
12000 Пожаревац

Конкурс објављен 27.03.2013. године у публикацији „Послови“, поништава се за радно место: наставник француског језика, на
одређено време, са 12 часова недељно.

ПОЉОПРИВРЕДНА ШКОЛА
СА ДОМОМ УЧЕНИКА
„СОЊА МАРИНКОВИЋ“
12000 Пожаревац, Илије Бирчанина 70
тел. 012/223-388, 541-156

Наставник енглеског језика

на одређено време ради замене запосленог
одсутног преко 60 дана
УСЛОВИ: професор, односно дипломирани филолог
за енглески језик и књижевност.

Наставник биологије

на одређено време ради замене запосленог
одсутног преко 60 дана
УСЛОВИ: професор биологије, дипломирани молекуларни биолог и физиолог, дипломирани биолог,
професор биологије - хемије, дипломирани професор биологије и хемије, дипломирани биолог за екологију и заштиту животне средине, дипломирани
биолог, смер заштита животне средине, дипломирани биолог - еколог, дипломирани професор биологије - мастер, дипломирани молекуларни биолог
- мастер, дипломирани професор биологије - хемије
- мастер, дипломирани биолог заштите животне
средине.
ОСТАЛО: одговарајуће високо образовање стечено на студијама другог степена (мастер академске
студије, специјалистичке академске студије или
специјалистичке струковне студије), у складу са
Законом о високом образовању („Службени гласник
РС“, бр. 76/05, 100/07-аутентично тумачење, 97/08
и 44/10), почев од 10. септембра 2005. године,
односно на основним студијама у трајању од најмање четири године, по пропису који је уређивао
високо образовање до 10. септембра 2005. године; лице мора да има образовање из психолошких,
педагошких и методичких дисциплина стечено на
високошколској установи у току студија или након
дипломирања, од најмање 30 бодова и шест бодова
праксе у установи, у складу са Европским системом
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преноса бодова; поседовање психичке, физичке и
здравствене способности за рад са децом и ученицима; поседовање држављанства Републике Србије;
неосуђиваност правноснажном пресудом за кривична дела утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона
о основама система образовања и васпитања. Рок
за пријављивање је 8 дана од дана објављивања.
Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узети
у разматрање. Уз пријаву са кратком биографијом,
кандидат подноси следеће доказе: оверену фотокопију дипломе; уверење о држављанству (оригинал
или оверену фотокопију); извод из матичне књиге рођених (оригинал или оверену фотокопију);
потврду високошколске установе да има образовање из психолошких, педагошких и методичких
дисциплина стечено на високошколској установи у
току студија или након дипломирања, од најмање
30 бодова и шест бодова праксе у установи, у складу са Европским системом преноса бодова. Лекарско уверење се подноси пре закључења уговора о
раду, а уверење о неосуђиваности прибавља школа. Пријаве слати на адресу школе, са назнаком:
„За конкурс“. Ближе информације о конкурсу могу
се добити код директора и секретара школе и на
бројеве телефона: 012/223-388 или 012/541-156.

Пријепоље
ОСНОВНА СПОМЕН ШКОЛА
„ГОЈКО ДРУЛОВИЋ“
31318 Кокин Брод, Радојиња
тел. 033/88-281

Наставник математике

са 89% радног времена недељно, за рад у
матичној школи у Радојињи
УСЛОВИ: Кандидат треба да доставе доказе (у оригиналу или оверене фотокопије) из којих се види да
испуњава услове предвиђене Законом о основама
система образовања и васпитања и Правилником о
врсти стручне спреме наставника и стручних сарадника и важећим прописима.

Смедерево

11425 Кусадак
тел. 026/351-005

Оглас објављен 20.03.2013. године у публикацији „Послови“, за радна места: наставник-професор математике, и наставник-професор математике, за 66% радног времена
(26,4 часа недељно), поништава се у целости.

ПАЛАНАЧКА ГИМНАЗИЈА
11420 Смедеревска Паланка
Вука Караџића 18
тел. 026/311-057

Наставник физике

за 50% радног времена
УСЛОВИ: одговарајуће образовање у складу са Законом о основама система образовања и васпитања и
Правилником о врсти стручне спреме наставника,
стручних сарадника и помоћних наставника у гимназији; психичка, физичка и здравствена способност за рад са децом и ученицима; да кандидат није
осуђиван правоснажном пресудом за кривична дела
утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о основама
система образовања и васпитања; држављанство
Републике Србије. Уз пријаву и кратку биографију
кандидат подноси: оверену фотокопију дипломе
о завршеној школи (оригинал или оверена фотокопија), уверење о држављанству РС (оригинал
или оверена фотокопија), извод из матичне књиге
рођених (оригинал или оверена фотокопија). Уверење о психичкој, физичкој и здравственој способности подноси се пре закључења уговора о раду.
Уверење о неосуђиваности прибавља школа. Рок
за пријављивање је 8 дана од дана објављивања.
Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узимати у разматрање.

ОШ „СВЕТИ САВА“

ОСНОВНА ШКОЛА
„ИЛИЈА МИЛОСАВЉЕВИЋ
КОЛАРАЦ“
11431 Колари, Коларчева бб
тел. 026/711-054

Директор

на период од 4 године
УСЛОВИ: Кандидати за директора школе треба да
имају одговарајуће образовање из чл. 8 ст. 2 Закона о основама система образовања и васпитања,
за наставника основне школе или за педагога или
психолога, дозволу за рад (лиценцу), обуку и положен испит за директора школе, најмање 5 година
рада у школи на пословима образовања и васпитања, након стеченог одговарајућег образовања,
као и да испуњавају остале услове прописане чл.
120 ст. 1 Закона о основама система образовања
и васпитања, за пријем у радни однос на пословима наставника, педагога или психолога. Директор
се бира на период од 4 године. Рок за подношење пријава је 15 дана од дана објављивања. Рок за
одлучивање по конкурсу је 30 дана од дана истека
рока за подношење пријава. Уз пријаву на конкурс
кандидати треба да доставе: оверен препис или
оверену фотокопију дипломе о стеченом образовању, оверен препис или оверену фотокопију уверења о положеном стручном испиту, односно испиту за лиценцу, доказ о поседовању држављанства
Републике Србије (оригинал или оверена фотокопија), уверење о поседовању психичке, физичке и
здравствене способности за рад са децом и ученицима (оригинал или оверена фотокопија), потврду
о радном стажу у области образовања и васпитања,
након стеченог одговарајућег образовања, радну
биографију, оквирни план рада за време мандата.
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ПОНИШТЕЊЕ ОГЛАСА
ОШ „БРАНА ЈЕВТИЋ“

11320 Велика Плана
Булевар деспота Стефана 40
тел. 026/516-021

Наставник историје
УСЛОВИ: VII степен стручне спреме, одговарајуће
групе предмета; да кандидат испуњава услове
прописане чланом 120 Закона о основама система
образовања и васпитања и да има одговарајуће
образовање предвиђено Правилником о врсти
стручне спреме наставника и стручних сарадника за основне школе; психичка, физичка и здравствена способност за рад са децом и ученицима; да
кандидат није осуђиван правоснажном пресудом
за кривична дела утврђена у чл. 120 став 1 тачка
3 Закона о основама система образовања и васпитања; држављанство РС и други услови утврђени
законом, другим прописима или актом о систематизацији радних места у установи (члан 120 став 1
тачка 3 Закона о основама система образовања и
васпитања). Уз пријаву доставити: доказ о стручној
спреми (оригинал или оверена фотокопија дипломе), извод из матичне књиге рођених, уверење о
држављанству (не старије од шест месеци), краћу
биографију. Доказ о неосуђиваности прибавља
школа, а проверу психичких и физичких способности за рад са децом и ученицима врши надлежна
служба за запошљавање. Кандидат који је раније
обавио проверу психофизичких способности за рад
са децом и ученицима, може уз пријаву да достави податке о томе када је и где провера извршена.
Изабрани кандидат је у обавези да лекарско уверење достави пре закључења уговора о раду. Фотокопије докумената које нису оверене од надлежног
органа неће се узимати у обзир. Неблаговремене и
непотпуне пријаве неће се разматрати.
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Наука и образовање

ОСНОВНА ШКОЛА
„ИЛИЈА МИЛОСАВЉЕВИЋ
КОЛАРАЦ“
11431 Колари
тел. 026/711-054

Помоћни радник

за рад у издвојеном одељењу у Луњевцу,
на одређено време до повратка одсутног
запосленог
УСЛОВИ: неквалификовани радник - I степен стручне спреме (завршена основна школа); поседовање
психичке, физичке и здравствене спсобности;
неосуђиваност правоснажном пресудом за кривична дела утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о
основама система образовања и васпитања, држављанство Републике Србије. Уз пријаву на конкурс
приложити: кратку биографију, оригинал или оверен препис (фотокопију) сведочанства о завршеној основној школи, оригинал или оверен препис
(фотокопију) уверења о држављанству (уверење
о држављанству не сме бити старије од 6 месеци).
Рок за пријављивање је 8 дана од дана објављивања у публикацији „Послови“. Неблаговремене и
непотпуне пријаве, као и пријаве уз које су достављене фотокопије потребних докумената које нису
оверене, неће се узимати у разматрање.

ОШ „МИЛИЈА РАКИЋ“

11420 Смедеревска Паланка, Церовац
тел. 026/383-053

ОШ „ХЕРОЈ ИВАН МУКЕР“

Сремск а Митровиц а

11420 Смедеревска Паланка
Војводе Степе 20
тел. 026/340-721

ОШ „ВЕРА МИШЧЕВИЋ“
22306 Белегиш, Краља Петра I 33
тел. 022/361-514
e-mail: belegisоs@ptt.rs

Спремачица

за рад у Баничини

Спремачица

Наставник информатике и
рачунарства

за рад у Малој Плани

са 40% радног времена, на одређено време

Спремачица
УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава следеће
услове: одговарајуће образовање - I степен, што
доказује овереном фотокопијом дипломе; да има
психичку, физичку и здравствену способност за рад
са децом и ученицима, што доказује лекарским уверењем; да није осуђиван правноснажном пресудом
за кривична дела утврђена у чл. 120 став 1 тачка
3 Закона о основама система образовања и васпитања, што доказује уверењем надлежног органа;
да је држављанин Републике Србије, што доказује
уверењем о држављанству. Рок за пријављивање
је 8 дана од дана објављивања. Неблаговремене
и непотпуне пријаве неће се узети у разматрање.
Уз пријаву доставити: оверен препис/фотокопију
дипломе о стеченој стручној стручној спреми, извод
из матичне књиге рођених, лекарско уверење (пре
потписивања уговора о раду), уверење да кандидат
није осуђиван (школа прибавља по службеној дужности) и уверење о држављанству. Ближе информације о огласу могу се добити код секретара школе
и на број телефона: 026/340-721.

САЈМОВИ ЗАПОШЉАВАЊА

Национална служба
Наставник математике
за запошљавање
за 16 часова недељно (90% радног времена)
УСЛОВИ: Кандидат треба да има одговарајуће образовање: високо образовање стечено на студијама
другог степена (мастер академске студије, специјалистичке академске студије или специјалистичке
струковне студије), у складу са Законом о високом
образовању („Службени гласник РС”, бр. 76/05,
100/07-аутентично тумачење, 97/08 и 44/10), почев
од 10. септембра 2005. године или на основним
студијама у трајању од најмање четири године, по
пропису који је уређивао високо образовање до 10.
септембра 2005. године; образовање из психолошких, педагошких и методичких дисциплина стечено на високошколској установи у току студија или
након дипломирања, од најмање 30 бодова и шест
бодова праксе у установи, у складу са Европским
системом преноса бодова; занимање према Правилнику о степену и врсти образовања наставника
и стручних сарадника у основној школи („Службени гласник РС-Просветни гласник”, бр. 11/2012);
да кандидат има психичку, физичку и здравствену
способност за рад са децом и ученицима; да није
осуђиван правоснажном пресудом за кривична
дела утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о
основама система образовања и васпитања; да
има држављанство Републике Србије. Уз пријаву
приложити: краћу биографију, адресу и број телефона, извод из матичне књиге рођених, уверење
о држављанству Републике Србије, оверен препис
- фотокопију дипломе о стеченој стручној спреми.
Лекарско уверење се доставља пре закључивања
уговора о раду. Приложене фотокопије морају бити
оверене од надлежног органа као доказ да су верне
оригиналу. Доказ о неосуђиваности прибавља школа. У поступку одлучивања о избору наставника, у
филијали Националне службе за запошљавање у
Смедереву биће извршена провера психофизичких
способности за рад са децом и ученицима, за све
кандидате који испуњавају услове конкурса. Рок за
подношење пријаве је 8 дана од дана објављивања
у публикацији „Послови“. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узимати у разматрање.

Шанса за младе

Школа је знање,
посао је занат

УСЛОВИ: Кандидати треба да имају одговарајуће
високо образовање у складу са чл. 8 став 2 Закона о
основама система образовања и васпитања: на студијама другог степена (мастер академске студије,
специјалистичке академске студије или специјалистичке струковне студије), у складу са Законом
о високом образовању („Службени гласник РС“, бр.
76/05, 100/07-аутентично тумачење, 97/08 и 44/10),
почев од 10. септембра 2005. године или на основним студијама у трајању од најмање четири године,
по пропису који је уређивао високо образовање до
10. септембра 2005. године; образовање у складу
са чл. 8 став 4 и чл. 121 став 9 Закона о основама
система образовања и васпитања, из психолошких,
педагошких и методичких дисциплина стечено на
високошколској установи у току студија или након
дипломирања, од најмање 30 бодова и 6 бодова
праксе, у складу са Европским системом преноса
бодова; да испуњавају услове у складу са Правилником о врсти стручне спреме наставника и стручних сарадника основној школи („Службени гласник
РС-Просветни гласник“, бр. 11/2012). Пријављени
кандидати поред одговарајућег образовања треба
да испуњавају и следеће услове: 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.
Уверење о неосуђиваности прибавља школа по
службеној дужности, а доказ о поседовању психичке, физичке и здравствене способности за рад
са децом и ученицима доставља се пре закључења
уговора о раду. Остала документа којима доказује
испуњеност конкурсних услова кандидат доставља
уз пријаву на конкурс, у оригиналу или у овереној
фотокопији (не старије од шест месеци). У поступку
одлучивања о избору кандидата (наставника),
директор врши ужи избор кандидата које упућује
на претходну проверу психофизичких способности,
у року од 8 дана од дана истека рока за подношење пријава. Уз пријаву приложити: оригинал или
оверен препис (фотокопију) дипломе о стеченој
стручној спреми, извод из матичне књиге рођених,
уверење о држављанству. Уверења не смеју бити
старија од 6 месеци, а фотокопије морају бити оверене. Лекарско уверење се доставља пре закључења уговора о раду. Све пријаве са приложеном
документацијом предати у секретаријат школе,
у времену од 09,00 до 12,00 сати или послати на
адресу школе, са назнаком: „За конкурс“. Оглас је
отворен 15 дана од дана објављивања у публикацији „Послови“. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати.

Сомбор
УНИВЕРЗИТЕТ
У НОВОМ САДУ
ПЕДАГОШКИ ФАКУЛТЕТ
СОМБОР
25000 Сомбор, Подгоричка 4
тел. 025/22-030

Редовни професор за ужу научну
област - Педагошке науке
УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме, научни назив
доктора наука и остали услови предвиђени Законом
о високом образовању, Статутом и општим актима
Универзитета у Новом Саду и Статутом и општим
актима Педагошког факултета у Сомбору. Уз пријаву се подноси: оверена копија дипломе основних,
магистарских/мастер и докторских студија, кратка биографија, библиографија објављених радова
и сами радови, оригинал извод из матичне књиге рођених, уверење о држављанству; уверење о
некажњавању и лекарско уверење. Поступак избора у звање и заснивање радног односа спроводи се
у складу са одредбама Закона о високом образовању, одредбама статута и општих аката Универзитета у новом Саду и Статута и општих аката Факултета. Место рада: Сомбор. Рок за пријаву је 15 дана.

САЈМОВИ
ЗАПОШЉАВАЊА
НАЈКРАЋИ ПУТ
ДО ПОСЛА

ПОНИШТЕЊЕ ОГЛАСА
ТЕХНИЧКА ШКОЛА
СА ДОМОМ УЧЕНИКА Национална служба
25260 Апатин, Пригревачка 72
тел. 025/772-216

за запошљавање

Оглас објављен 20.03.2013. године у публикацији „Послови“, поништава се у целости,
за радна места: професор енглеског језика,
и професор енглеског језика, са 28% радног
времена (11 часова недељно).

Обука за
активно
тражењеОбуке и с
послаза запош
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Обуке и субвенције (за запошљавање)
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Наука и образовање

СРЕДЊА СТРУЧНА ШКОЛА
„БОРИСЛАВ
МИХАЈЛОВИЋ МИХИЗ“
22406 Ириг, Змај Јовина 59
тел. 022/462-026

Наставник филозофије
са 8% радног времена

УСЛОВИ: Кандидат треба да има одговарајуће
образовање: професор филозофије, дипломирани
филозоф, професор филозофије и социологије; да
има психичку, физичку и здравствену способност за
рад са децом и ученицима; да није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дела утврђена у
чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о основама система
образовања и васпитања; да има држављанство
Републике Србије. Рок за пријављивање је 8 дана
од дана објављивања конкурса. Неблаговремене и
непотпуне пријаве неће бити узете у разматрање.
Уз пријаву на конкурс приложити: оверену фотокопију дипломе о стеченој стручној спреми; уверење
о држављанству; извод из матичне књиге рођених.
Уверење о некажњавању прибавља школа службеним путем. Лекарско уверење кандидат прилаже
пре закључења уговора о раду. Ближе информације о конкурсу могу се добити на број телефона:
022/462-026.

Наставник права

са 9% радног времена
УСЛОВИ: Кандидат треба да има одговарајуће
образовање: дипломирани правник; да има психичку, физичку и здравствену способност за рад
са децом и ученицима; да није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дела утврђена у
чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о основама система
образовања и васпитања; да има држављанство
Републике Србије. Рок за пријављивање је 8 дана
од дана објављивања конкурса. Неблаговремене и
непотпуне пријаве неће бити узете у разматрање.
Уз пријаву на конкурс приложити: оверену фотокопију дипломе о стеченој стручној спреми; уверење
о држављанству; извод из матичне књиге рођених.
Уверење о некажњавању прибавља школа службеним путем. Лекарско уверење кандидат прилаже
пре закључења уговора о раду. Ближе информације о конкурсу могу се добити на број телефона:
022/462-026.

ОШ „ЧАКИ ЛАЈОШ“

Су б о т и ц а

24300 Бачка Топола, Светосавска 9
тел. 024/715-443

ОШ „ЈОВАН МИКИЋ“

Директор (избор)

24000 Суботица, Саве Ковачевића 16
тел. 024/548-092

на мандатни период од 4 године

Професор - наставник музичке
културе
са 75% радног времена

Професор - наставник музичке
културе

са 25% радног времена, за рад на мађарском
наставном језику
УСЛОВИ: Поред општих услова прописаних чланом 120 Закона о основама система образовања и
васпитања, кандидат треба да има и одговарајуће
високо или више образовање, а у свему према Правилнику о степену и врсти образовања наставника
и стручних сарадника у основној школи („Службени гласник РС-Просветни гласник“, бр. 11/12); психичку, физичку и здравствену способност за рад са
ученицима; доказ да није осуђиван правоснажном
пресудом за кривична дела утврђена у чл. 120 став
1 тачка 3 Закона о основама система образовања и
васпитања; држављанство Републике Србије; доказ
о образовању из психолошких, педагошких и методичких дисциплина, од најмање 30 бодова и 6 бодова праксе у установи. Проверу психофизичких способности за рад са децом и ученицима врши служба
за запошљавање. Уз пријаву на конкурс приложити: оверен препис/фотокопију дипломе о стеченој
стручној спреми, уверење о држављанству, доказ
о образовању из психолошких, педагошких и методичких дисциплина од најмање 30 бодова и 6 бодова праксе у установи. Пријаве на конкурс слати на
адресу школе. Рок за подношење пријава је 8 дана
од дана објављивања. Непотпуне и неблаговремене
пријаве неће се узети у разматрање.

ОШ „НИКОЛА ТЕСЛА“

24000 Бачка Топола, Фрушкогорска 1
тел. 024/715-411

Шабац

Наставник устава и права грађана

Спремачица

УСЛОВИ: Кандидат треба да има одговарајуће
образовање: дипломирани правник, професор
социологије, дипломирани социолог, дипломирани
политиколог, наставни смер, дипломирани политиколог, међународно-политички смер; да има психичку, физичку и здравствену способност за рад
са децом и ученицима; да није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дела утврђена у
чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о основама система
образовања и васпитања; да има држављанство
Републике Србије. Рок за пријављивање је 8 дана
од дана објављивања конкурса. Неблаговремене и
непотпуне пријаве неће бити узете у разматрање.
Уз пријаву на конкурс приложити: оверену фотокопију дипломе о стеченој стручној спреми; уверење
о држављанству; извод из матичне књиге рођених.
Уверење о некажњавању прибавља школа службеним путем. Лекарско уверење кандидат прилаже
пре закључења уговора о раду. Ближе информације о конкурсу могу се добити на број телефона:
022/462-026.

УСЛОВИ: Kандидат треба да испуњава следеће
услове: I степен стручне спреме, да има општу
здравствену способност, да није осуђиван правноснажном пресудом за кривична дела утврђена у
чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о основама система
образовања и васпитања, да има држављанство
Републике Србије. Уз пријаву доставити: уверење
о држављанству, извод из матичне књиге рођених,
уверење или диплому о стеченом образовању - све
у оригиналу или у овереној фотокопији. Доказ да
кандидат има општу здравствену способност доставља се пре закључивања уговора о раду. Доказ да
кандидат није осуђиван правноснажном пресудом
за кривична дела утврђена у чл. 120 став 1 тачка
3 Закона о основама система образовања и васпитања - школа ће прибавити по службеној дужности
од МУП-а, за изабраног кандидата. Рок за пријаву је
8 дана од дана објављивања. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати.

са 9% радног времена

НСЗ Позивни центар

0800 300 301
(позив је бесплатан)
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УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава следеће
услове: да има држављанство РС, одговарајуће
високо образовање (чл. 8 став 2 Закона о основама система образовања и васпитања), на студијама
другог степена (дипломске академске студије-мастер, специјалистичке академске студије или специјалистичке струковне студије), у складу са Законом о високом образовању („Службени гласник РС“,
бр. 76/05, 100/07-аутентично тумачење, 97/08 и
44/10), почев од 10. септембра 2005. године или на
основним студијама у трајању од најмање четири
године, по пропису који је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. године; да испуњава
услове за наставника основне школе или за педагога или психолога; да поседује дозволу за рад, обуку
и положен испит за директора; пет година радног
стажа у области образовања и васпитања; да има
психичку, физичку и здравствену способност за рад
са децом и ученицима; да није осуђиван правноснажном пресудом за кривична дела утврђена у чл.
120 став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања и васпитања. Рок за пријављивање је 8 дана
од дана објављивања. Неблаговремене и непотпуне
пријаве неће бити узете у разматрање. Уз пријаву
на конкурс приложити: уверење о држављанству и
извод из матичне књиге рођених, у оригиналу или
у овереној фотокопији; оверен препис или оверену фотокопију дипломе о стеченом образовању;
оверен препис или оверену фотокопију уверења
о положеном стручном испиту, односно испиту
за лиценцу; потврду о радном искуству у области
образовања и васпитања; радну биографију; доказ
да је кандидат завршио обуку и положио испит за
директора; доказе о поседовању организационих
способности (факултативно). Доказ о психофизичкој и здравственој способности за рад са децом и
ученицима доставља се пре закључења уговора о
раду. Доказ да кандидат није осуђиван школа ће
прибавити по службеној дужности од МУП-а, за изабраног кандидата.

МЕДИЦИНСКА ШКОЛА
„Др АНДРА ЈОВАНОВИЋ“
15000 Шабац, Цара Душана 9
тел. 015/342-175
факс: 015/342-177

Професор ликовне културе

са 15% радног времена, на одређено време,
замена раднице на породиљском одсуству
УСЛОВИ: професор ликовних уметности; дипломирани сликар - професор ликовне културе; академски
сликар - ликовни педагог; дипломирани вајар - професор ликовне културе; академски вајар - ликовни
педагог; дипломирани графички дизајнер - професор ликовне културе; академски графичар - ликовни
педагог; дипломирани графичар - професор ликовне културе; дипломирани уметник фотографије професор ликовне културе; дипломирани уметник
нових ликовних медија - професор ликовне културе; дипломирани графичар визуелних комуникација
- професор ликовне културе; професор или дипломирани историчар уметности; дипломирани сликар;
дипломирани вајар; дипломирани графичар; дипломирани графички дизајнер; дипломирани архитекта унутрашње архитектуре; дипломирани сликар
зидног сликарства; лице са завршеним факултетом примењених уметности; лице са завршеним
факултетом ликовних уметности. Општи услови за
заснивање радног односа у школи прописани су чл.
8, 120, 130 и 132 Закона о основама система образовања и васпитања („Сл. гласник РС“, бр. 72/2009
и 52/2011). Посебни услови конкурса утврђени су
одредбама Правилника о врсти стручне спреме
наставника, стручних сарадника и помоћних наставника у стручним школама. Уз пријаву на конкурс
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Наука и образовање
доставити: оверену фотокопију дипломе о стеченом
образовању, уверење о држављанству (оригинал
или оверену копију), извод из матичне књиге рођених, краћу биографију. Кандидат који буде изабран
дужан је да пре закључења уговора о раду достави
уверење о психичкој и здравственој способности за
рад са децом и ученицима, не старије од 6 месеци.
Право учешћа на конкурсу има кандидат који није
осуђиван правоснажном пресудом за кривична дела
утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о основама
система образовања и васпитања, о чему ће школа
прибавити доказе по службеној дужности од СУП-а,
за изабраног кандидата. Доказ о психичкој и здравственој способности за рад са децом и ученицима
доставља се при закључивању уговора о раду. Проверу психофизичких способности са рад са децом и
ученицима вршиће Национална служба за запошљавање, применом стандардизованих поступака, а пре
доношења одлуке о избору. На проверу ће бити
упућени само кандидати који уђу у ужи избор. Неоверене фотокопије наведених докумената неће бити
разматране. Пријаве на конкурс доставити у року од
8 дана од дана објављивања, на адресу школе.

ОШ „ЈЕВРЕМ ОБРЕНОВИЋ“
15000 Шабац, Жике Поповића 20
тел. 015/343-154

Наставник разредне наставе
Наставник математике
Наставник математике
са 20% радног времена

УСЛОВИ: Кандидат поред општих услова предвиђених Законом о раду мора да испуњава и посебне
услове предвиђене у чл. 120 ст. 1 Закона о основама система образовања и васпитања и да има одговарајуће образовање (за наставнике: да има одговарајућу врсту и степен стручне спреме предвиђен
Законом и Правилником о врсти и степену стручне
спреме наставника и стручних сарадника у основној
школи); да поседује психичку 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. Уверење о неосуђиваности
школа прибавља по службеној дужности. Поседовање психичке и здравствене способности за рад са
децом и ученицима доказује се на основу лекарског
уверења приликом заснивања радног односа.

Библиотекар

на одређено време до краја школске
2012/2013. године, односно до 31.08.2013.
године

Помоћни радник

са 70% радног времена, на одређено
време до краја школске 2012/2013. године,
односно до 31.08.2013. године
УСЛОВИ: Кандидат поред општих услова предвиђених
Законом о раду мора да испуњава и посебне услове
предвиђене у чл. 120 ст. 1 Закона о основама система
образовања и васпитања и да има одговарајуће образовање; да поседује психичку 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. Уверење о неосуђиваности школа
прибавља по службеној дужности. Поседовање психичке и здравствене способности за рад са децом и
ученицима доказује се на основу лекарског уверења
приликом заснивања радног односа.
ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс поднети и одговарајућу документацију којом се доказује да кандидат испуњава услове предвиђене законом, односно
Правилником, као и овим конкурсом: диплому,
односно уверење о стеченом одговарајућем образовању, уверење о држављанству и извод из матичне
књиге рођених. Сва документа се прилажу у оригиналу или као оверене фотокопије. Пријаве слати
на адресу школе. Рок за пријављивање је 8 дана
од дана објављивања. Неблаговремене и непотпуне
пријаве неће се разматрати.

Ужице
ВИСОКА ПОСЛОВНОТЕХНИЧКА
ШКОЛА СТРУКОВНИХ СТУДИЈА
31000 Ужице, Трг Светог Саве 34
тел. 031/512-013

Професор струковних студија или
предавач струковних студија за
ужу научну област Технолошкометалуршко инжењерство
(наставни предмет: Термодинамика,
Хемија 1 и Хемија 2) и ужу научну
област Инжењерство заштите
животне средине и заштите на
раду (наставни предмет: Третмани
отпадних вода и Припрема воде за
пиће и индустрију)
УСЛОВИ: VIII или VII/2 степен стручне спреме,
научно звање доктор наука или академско звање
магистар наука из научне области за коју се бира,
завршен технолошко-металуршки факултет, објављени стручни и научни радови и радно искуство
у настави.

Предавач струковних студија или
наставник страног језика за ужу
научну област Филолошке науке
(наставни предмет: Руски језик 1 и
Руски језик 2)
УСЛОВИ: VII/2 или VII/1степен стручне спреме, академско звање магистар наука или висока стручна
спрема из научне области за коју се бира, завршен
филолошки факултет, објављени стручни и научни
радови и радно искуство у настави.

Професор струковних студија или
предавач струковних студија за
ужу научну област Архитектура
и урбанизам (наставни предмет:
Зградарство, Завршни радови и
инсталација, Пројектовање, Основе
еколошког грађења)
УСЛОВИ: VIII или VII/2 степен стручне спреме,
научно звање доктор наука или академско звање
магистар наука из научне области за коју се бира,
завршен архитектонски факултет, објављени стручни и научни радови и радно искуство у настави.

Професор струковних студија или
предавач струковних студија за
ужу научну област Грађевинско
инжењерство (наставни предмет:
Обликовање унутрашњих простора,
Композиција и обликовање
простора, Градитељство у
туризму) и ужу научну област
Архитектура и урбанизам (наставни
предмет: Типологија туристичких
дестинација)
УСЛОВИ: VIII или VII/2 степен стручне спреме,
научно звање доктор наука или академско звање
магистар наука из научне области за коју се бира,
завршен архитектонски факултет, објављени стручни и научни радови и радно искуство у настави.
ОСТАЛО: Кандидати уз пријаву на конкурс подносе: биографију; оверену фотокопију дипломе или
уверења (уколико диплома није издата) о стеченом научном звању доктора наука, магистра наука;
фотокопију дипломе о стеченом високом образовању; списак научних и стручних радова; потврду
о радном искуству у настави. Услови за избор прописани су Законом о високом образовању, Статутом
школе, Правилником о систематизацији радних места и Правилником о избору наставника и сарадника.
Пријаве слати на адресу школе.

ПОЉОПРИВРЕДНА ШКОЛА
СА ДОМОМ УЧЕНИКА
„ЉУБО МИЋИЋ“
31210 Пожега, Болничка 2
тел. 031/3816-478

Помоћни радник-спремачица
УСЛОВИ: I-IV степен стручне спреме (пожељно:
средња стручна спрема, пољопривредне или ветеринарске струке), познавање процеса муже крава
и рада у штали. Са кандидатом који буде примљен
у радни однос на неодређено време уговором о
раду биће одређен пробни рад од 3 месеца. Документација коју је потребно доставити: оверена
фотокопија дипломе; уверење о држављанству РС
и извод из матичне књиге рођених. Пријаве слати
на адресу школе. Ближе информације о конкурсу
могу се добити на бројеве телефона: 031/3816-478
и 031/811-131.

ОШ „ПЕТАР ЛЕКОВИЋ“
31210 Пожега, Петра Лековића 1
тел. 031/811-176

Наставник математике

са 90% радног времена, за рад у ИО
Јежевица
УСЛОВИ: На конкурс се могу пријавити кандидати
који поред општих услова предвиђених законом
испуњавају и посебне услове прописане одредбама
чл. 8 и 120 Закона о основама система образовања
и васпитања („Сл. гласник РС“, бр. 72/09 и 52/11)
и Правилником о степену и врсти образовања
наставника и стручних сарадника у основној школи
(„Сл. гласник РС“, бр. 11/12). Уз пријаву на конкурс
приложити и одговарајућу документацију којом се
доказује испуњеност наведених услова: диплому
о стеченом одговарајућем образовању; уверење о
држављанству; извод из матичне књиге рођених.
Документа се достављају у овереним фотокопијама
и иста се не враћају кандидатима. Доказ о испуњености услова о психичкој, физичкој и здравственој
способности подноси се пре закључивања уговора
о раду. Уверење о неосуђиваности прибавља школа по службеној дужности. Неблаговремене пријаве, пријаве без доказа о испуњености свих услова
конкурса, као и пријаве са неовереном документацијом, неће се разматрати.

Ваљево
ТЕХНИЧКА ШКОЛА

14000 Ваљево, Косте Абрашевића 1
тел. 014/221-529

Професор српског језика и
књижевности
са 50% радног времена

УСЛОВИ: VII степен стручне спреме, завршен филолошки факултет, на студијама другог степена (мастер академске студије, специјалистичке академске
студије или специјалистичке струковне студије), у
складу са Законом о високом образовању („Сл. гласник РС“, бр. 76/05, 100/07, 97/08 и 44/10), почев
од 10. септембра 2005. године или на основним
студијама у трајању од најмање четири године, по
пропису који је уређивао високо образовање до 10.
септембра 2005. године. Кандидат подноси: пријаву, оверен препис дипломе или уверења о завршеној школи, уверење да се против кандидата не
води кривични поступак (узима се у вишем суду),
извод из матичне књиге рођених и уверење да је
држављанин Републике Србије. Уверење о општој
здравственој способности доставиће кандидат који
заснује радни однос. Пријаве се подносе на горенаведену адресу, у року од 15 дана од дана објављивања. Особа за контакт: Марија Мирковић, секретар, број телефона: 062/8071-341.
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Наука и образовање

ПОНИШТЕЊЕ ДЕЛА ОГЛАСА
ПОЉОПРИВРЕДНА
ШКОЛА СА ДОМОМ
УЧЕНИКА „ВАЉЕВО“

ДЕЧЈИ ВРТИЋ „ПЧЕЛИЦА“
17510 Владичин Хан
Ратка Павловића бб
тел. 017/473-658

14000 Ваљево, Владике Николаја 54
тел. 014/221-557, 223-112, 225-740

Директор

Оглас објављен 06.03.2013. године у публикацији „Послови“, поништава се за радно
место: помоћник кувара у Дому ученика. У
осталом делу оглас је непромењен.

УСЛОВИ: одговарајуће високо образовање за стручног сарадника или васпитача из чл. 8 став 2 Закона о основама система образовања и васпитања
(високо образовање стечено на студијама другог степена-дипломске академске студије-мастер,
специјалистичке академске студије или специјалистичке струковне студије), у складу са Законом
о високом образовању („Сл. гласник РС“, бр. 76/05,
100/07-аутентично тумачење и 97/08) или на основним студијама у трајању од најмање 4 године, по
пропису који је уређивао високо образовање до
10.09.2005. године, дозвола за рад (лиценца), обука
и положен испит за директора установе; психичка,
физичка и здравствена способност за рад са децом
и ученицима; држављанство РС; да кандидат није
осуђиван правоснажном пресудом за кривична дела
утврђена у члану 120 став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања и васпитања (уверење
прибавља установа по службеној дужности); најмање 5 година рада у установи на пословима образовања и васпитања, након стеченог одговарајућег
образовања. За директора може да буде изабран
и васпитач који уз испуњеност осталих услова има
одговарајуће образовање из чл. 8 став 3 Закона о
основама система образовања и васпитања (основне академске студије, основне струковне студије) у
трајању од 3 године или више образовање и најмање 10 година рада у предшколској установи на
пословима образовања и васпитања, након стеченог одговарајућег образовања. Директор се бира
на период од 4 године. Уз пријаву доставити: оверену фотокопију дипломе о стеченом образовању,
уверење о држављанству (не старије од 6 месеци),
извод из матичне књиге рођених (оверена фотокопија), доказ о психичкој, физичкој и здравственој
способности за рад са децом и ученицима (кандидат доставља пре закључења уговора о раду), оверену фотокопију документа о положеном стручном
испиту или испиту за лиценцу, потврду о радном
искуству, преглед кретања у служби са биографским подацима, доказ о стручним и организационим способностима(факултативно-необавезно). Рок
за подношење пријава је 15 дана од дана објављивања у публикацији „Послови“. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати. Пријаве
доставити на горенаведену адресу, са назнаком:
„Конкурс за директора“.

ВАЉЕВСКА ГИМНАЗИЈА
14000 Ваљево, Вука Караџића 3
тел. 014/221-622

Професор немачког језика

са 50% радног времена, на одређено време
ради замене одсутног запосленог преко 60 дана
УСЛОВИ: Уз пријаву приложити: кратку биографију,
оверену фотокопију дипломе, извод из матичне
књиге рођених (оверену фотокопију или оригинал)
и уверење о држављанству (оверену фотокопију
или оригинал). Поред општих, кандидати морају
испуњавати и посебне услове предвиђене Правилником о врсти стручне спреме наставника, стручних
сарадника и помоћних наставника у гимназији.

ПОНИШТЕЊЕ ДЕЛА ОГЛАСА
ТЕХНИЧКА ШКОЛА
14000 Ваљево, Косте Абрашевића 1
тел. 014/221-529

Оглас објављен 06.03.2013. године у публикацији „Послови“, поништава се за радно место:
наставник практичне наставе у подручју рада
машинство и обрада материјала, на одређено
време до краја школске 2012/2013. године. У
осталом делу оглас је непромењен.

В ра њ е
ДЕЧЈИ ВРТИЋ „ПЧЕЛИЦА“
17510 Владичин Хан
Ратка Павловића бб
тел. 017/473-333

Васпитач

на период од 4 године

2 извршиоца
УСЛОВИ: више образовање, односно одговарајуће
високо образовање на студијама првог степена
(основне струковне студије или основне академске студије) у трајању од 3 године или на студијама
другог степена (дипломске академске студије)-васпитач, у складу са законом, као и услови предвиђени чл. 120 и 121 Закона о основама система образовања и васпитања; да кандидати имају психичку,
физичку и здравствену способност за рад са децом;
да нису осуђивани правоснажном пресудом за кривична дела утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона
о основама система образовања и васпитања и да
имају држављанство Републике Србије. Уз пријаву
доставити: оверен препис или оверену фотокопију
дипломе о стеченом образовању, доказ о држављанству РС (уверење о држављанству, не старије
од 6 месеци), извод из матичне књиге рођених (оверену фотокопију новог извода). Потврду да лице
није осуђивано прибавиће установа по службеној
дужности од Министарства унутрашњих послова.
Кандидати који испуњавају услове конкурса биће
подвргнути провери психофизичких способности
код надлежне службе за послове запошљавања у
Врању, сходно чл. 130 став 3 Закона о основама
система образовања и васпитања. Лице које буде
изабрано по конкурсу дужно је да приложи лекарско уверење о здравственој способности приликом
заснивања радног односа. Рок за подношење пријава је 8 дана од дана објављивања у публикацији
„Послови“. Неблаговремене и непотпуне пријаве
неће се разматрати. Пријаве се подносе на горенаведену адресу, са назнаком: „За конкурс“.
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ОСНОВНА ШКОЛА
„ВОЈВОДА РАДОМИР ПУТНИК“
17514 Џеп
тел. 017/479-240

ОШ „БРАНКО РАДИЧЕВИЋ“
17520 Бујановац
Карађорђа Петровића бб
тел. 017/651-257

Професор енглеског језика

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

Професор историје

на одређено време до краја школске
2012/2013. године, са 85% радног времена
УСЛОВИ: одговарајућа стручна спрема према Правилнику о степену и врсти образовања наставника
и стручних сарадника у основној школи („Сл. гласник РС-Просветни гласник“, бр. 11/2012), као и
остали услови предвиђени Законом о основама система образовања и васпитања („Сл. гласник РС“, бр.
72/09 и 52/11); да кандидат има психичку, физичку
и здравствену способност за рад са децом и ученицима; да није осуђиван правоснажном пресудом
за кривична дела утврђена у чл. 120 став 1 тачка
3 Закона о основама система образовања и васпитања и да има држављанство Републике Србије. Уз
пријаву доставити: оверену фотокопију дипломе
и уверење о држављанству (оригинал или оверену фотокопију). Доказ о неосуђиваности прибавља
школа службеним путем. Директор школе ће извршити ужи избор кандидата које ће упутити на претходну проверу психофизичких способности коју
врши надлежна служба за послове запошљавања,
применом стандардизованих поступака, у року од
8 дана од дана истека рока за подношење пријаве.
О датуму провере психофизичких способности кандидати ће бити благовремено обавештени од стране школе. Рок за пријављивање је 8 дана од дана
објављивања у публикацији „Послови“. Непотпуне
и неблаговремене пријаве неће бити разматране.

ТЕХНИЧКА ШКОЛА

17500 Врање, Булевар АВНОЈ-а 2
тел. 017/414-580

Директор

на период од 4 године
УСЛОВИ: Кандидат треба да поседује одговарајуће
високо образовање из чл. 8 став 2 Закона о основама система образовања и васпитања („Сл. гласник РС“, бр. 72/09 и 52/11), за наставника основне
школе и подручје рада, за педагога и психолога, да
поседује дозволу за рад, обуку и положен испит за
директора установе, да има психичку, физичку и
здравствену способност за рад са децом и ученицима, да није осуђиван правоснажном пресудом за
кривична дела утврђена у члану 120 став 1 тачка
3 Закона о основама система образовања и васпитања, да има држављанство Републике Србије
и најмање 5 година рада у установи на пословима
образовања и васпитања, након стеченог одговарајућег образовања. Директор се бира на период
од 4 године. Уз пријаву доставити: доказ о држављанству Републике Србије (уверење о држављанству-не старије од 6 месеци, као и извод из матичне
књиге рођених), оверен препис или оверену фотокопију дипломе о стеченом образовању, оверен
препис или оверену фотокопију уверења о положе-

| Број 511 | 03.04.2013.

ном стручном испиту, односно испиту за лиценцу,
потврду о радном искуству у области образовања
и васпитања, радну биографију, оквирни план рада
за време мандата, доказе о поседовању организационих способности (факултативно-необавезно),
доказ о поседовању психичке, физичке и здравствене способности (кандидат је дужан да достави
пре закључења уговора о раду). Уверење да кандидат није осуђиван у складу са законом прибавља школа по службеној дужности, пре доношења
одлуке о избору. Рок за подношење пријаве је 15
дана од дана објављивања у публикацији „Послови“. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се
разматрати. Пријаве доставити на адресу школе, са
назнаком: „Конкурс за директора“.

Наставник историје

за 50% радног времена, на одређено време
до повратка радника са функције директора
школе, а најдуже до 31.08.2013. године
УСЛОВИ: Поред услова за пријем у радни однос
предвиђених чл. 120 Закона о основама система образовања и васпитања, кандидати треба да
испуњавају и следеће услове у погледу степена
стручне спреме и звања: VII степен стручне спреме,
професор историје или дипломирани историчар.

Помоћни радник

на одређено време до 31.08.2013. године
УСЛОВИ: основна школа.
ОСТАЛО: Потребну документацију доставити на
адресу школе, у року од 8 дана од дана објављивања. Непотпуна и неблаговремена документација
неће се разматрати.
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Вршац
ТЕХНИЧКА ШКОЛА
„САВА МУНЋАН“

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

Професор српског језика и
књижевности
са 28% радног времена

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, 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.

Помоћни радник - спремач
УСЛОВИ: I степен стручне спреме, основна школа.
ОСТАЛО: Поред општих услова, кандидат треба да
испуњава и посебне услове прописане одредбама
чл. 8 и 120 Закона о основама система образовања
и васпитања („Сл. гласник РС“, бр. 72/09 и 52/11),
Правилником о врсти стручне спреме наставника и стручних сарадника и помоћних наставника у
стручним школама и Правилником о организацији и
систематизацији радних места у Техничкој школи.
Потребно је да сви кандидати имају одговарајуће
образовање, држављанство Републике Србије, као
и да испуњавају следеће посебне услове: да имају
психичку, физичку и здравствену способност за рад
са ученицима - уверење прилаже кандидат који
буде примљен, пре закључења уговора о раду; да
нису осуђивани правоснажном пресудом за кривична дела утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о
основама система образовања и васпитања - доказ
прибавља школа по службеној дужности. Уз пријаву кандидати прилажу: извод из матичне књиге
рођених, уверење о држављанству које не сме бити
старије од 6 месеци од дана објављивања конкурса, оверен препис/фотокопију дипломе о стеченој стручној спреми. Непотпуне и неблаговремено
приспеле пријаве неће се узимати у разматрање.
Рок за пријављивање је 8 дана од дана објављивања.

ПОНИШТЕЊЕ ДЕЛА
КОНКУРСА
ОШ „ЖАРКО ЗРЕЊАНИН“
26340 Бела Црква
Жарка Зрењанина 13
тел. 013/851-487

Конкурс објављен 12.12.2012. године у публикацији „Послови“, поништава се у целости,
за радна места: наставник немачког језика,
и наставник немачког језика, са 20% радног
времена. У осталом делу конкурс је непромењен.

за адреса:
ВашаОбука
права

активно
http://www.nsz.gov.rs/
тражење
посла

ПОНИШТЕЊЕ ДЕЛА КОНКУРСА
ОШ „ЖАРКО ЗРЕЊАНИН“

ОСНОВНА ШКОЛА
„ОЛГА ПЕТРОВ РАДИШИЋ“

Конкурс објављен 26.12.2012. године у публикацији „Послови“, поништава се у целости,
за радно место: наставник чешког језика са
елементима националне културе, на одређено време до краја школске 2012/2013. године, са 10% радног времена. У осталом делу
конкурс је непромењен.

Шеф рачуноводства-финансијски
рачуновођа билансиста

26340 Бела Црква
Жарка Зрењанина 13
тел. 013/851-487

ПОЉОПРИВРЕДНА
ШКОЛА „ВРШАЦ“

26300 Вршац, Архитекте Брашована 1
тел. 013/805-058
факс: 013/807-589

Наставник енглеског језика

на одређено време ради замене одсутног
запосленог преко 60 дана, са 55,56%
радног времена
УСЛОВИ: професор, односно дипломирани филолог
за енглески језик и књижевност.

Наставник српског језика

на одређено време ради замене одсутног
запосленог преко 60 дана

26300 Вршац, Вука Караџића 8
тел/факс: 013/801-905
е-mail: оlgapetrov@gmail.com

на одређено време ради замене запослене на
породиљском одсуству
УСЛОВИ: У радни однос може бити примљен кандидат који испуњава следеће услове: да има одговарајуће образовање - завршен економски факултет;
да има психичку, физичку и здравствену способност; да је држављанин Републике Србије; да није
осуђиван правоснажном пресудом за кривична дела
утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о основама
система образовања и васпитања. Потпуном пријавом сматра се пријава која садржи: пропратно писмо и CV; доказ о држављанству Републике Србије
(уверење о држављанству или извод из матичне
књиге рођених); оверен препис или оверену фотокопију дипломе економског факултета. Директор
доноси одлуку о избору кандидата у року од осам
дана од дана добијања мишљења школског одбора.
Рок за подношење пријава је 8 дана од дана објављивања. Неблаговремене и непотпуне пријаве
неће се разматрати. Пријаве слати на горенаведену
адресу, са назнаком: „За конкурс“.

Зајечар

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 књижевост 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.
ОСТАЛО: Потребна документација: пријава на конкурс, оверена фотокопија дипломе; извод из матичне књиге рођених; уверење о држављанству Републике Србије. Лекарско уверење да има психичку,
физичку и здравствену способност за рад са децом
и ученицима, подноси кандидат који буде изабран,
а пре закључења уговора о раду. Уверење да кандидати нису осуђивани у складу са законом - прибавља школа по службеној дужности. Рок за подношење пријава је 8 дана од дана објављивања. Сва
уверења, осим новог обрасца извода из матичне
књиге рођених и копије дипломе, не смеју бити старија од 6 месеци и документа морају бити у оригиналу или у овереним фотокопијама. Непотпуне и
неблаговремене пријаве неће се разматрати. Пријаве слати на горенаведену адресу, са назнаком: „За
конкурс“, лично или препорученом поштом.

ОСНОВНА ШКОЛА
„ДОСИТЕЈ ОБРАДОВИЋ“
26360 Пландиште, Војводе Путника 60
тел. 013/861-062, 861-615

Спремачица

на одређено време до повратка запослене са
породиљског одсуства
УСЛОВИ: I степен стручне спреме, основна школа.
Уз пријаву доставити: оверену фотокопију дипломе,
уверење о држављанству, извод из матичне књиге
рођених. Доказ који се тиче неосуђиваности за кривична дела прибавља школа, а доказ о психичкој,
физичкој и здравственој способности подноси се
пре закључења уговора о раду. Конкурс је отворен
8 дана од дана објављивања. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узимати у разматрање.
Пријаве доставити на горенаведену адресу.

ОШ „ЂУРА ЈАКШИЋ”
19000 Зајечар, Лењинова 1

Наставник математике

на одређено време, за рад у издвојеном
одељењу школе у Лубници и у матичној
школи у Зајечару
УСЛОВИ: одговарајуће високо образовање стечено
на студијама другог степена, дипломске акдемске
студије-мастер, специјалистичке академске студије
или специјалистичке струковне студије, у складу са
Законом о високом образовању („Сл. гласник РС“,
бр. 76/05, 100/07-аутентично тумачење и 97/08),
почев од 10. септембра 2005. године или на основним студијама у трајању од најмање 4 године, по
пропису који је уређивао високо образовање до 10.
септембра 2005. године и у складу са Правилником о врсти стручне спреме наставника и стручних
сарадника у основној школи и Правилником о врсти
стручне спреме наставника који изводе образовно-васпитни рад из изборних предмета у основној
школи; образовање из психолошких, педагошких и
методичких дисциплина стечено на високошколској
установи у току студија или након дипломирања, од
најмање 30 бодова и шест бодова праксе у установи, у складу са Европским системом преноса бодова; психичка, физичка и здравствена способност за
рад са децом и ученицима; да кандидат није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дела
утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања и васпитања; да је држављанин Републике Србије; други услови прописани
законом, другим прописима или актом о систематизацији радних места у школи. Уз пријаву на конкурс приложити: оверен препис-фотокопију дипломе о стеченој стручној спреми; доказ о поседовању
образовања из психолошких, педагошких и методичких дисциплина, у складу са законом; уверење о
држављанству; извод из матичне књиге рођених.
Пријаве са потребном документацијом слати на
адресу школе или доставити лично, са назнаком:
„За конкурс”. Рок за пријављивање је 8 дана од дана
објављивања. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узети у разматрање.

Друштвена одговорност
ПРИОРИТЕТИ У
ЗАПОШЉАВАЊУ

Национална служба
за запошљавање
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ОСНОВНА ШКОЛА
„ЉУБИЦА РАДОСАВЉЕВИЋ
НАДА”
19000 Зајечар, Ђердапска бб

Наставник биологије

на одређено време до повратка запослене са
боловања
УСЛОВИ: одговарајуће високо образовање стечено
на студијама другог степена (дипломске академске
студије-мастер, специјалистичке академске студије
или специјалистичке струковне студије), у складу са
Законом о високом образовању („Сл. гласник РС“,
бр. 76/05, 100/07-аутентично тумачење и 97/08),
почев од 10. септембра 2005. године или на основним студијама у трајању од најмање 4 године, по
пропису који је уређивао високо образовање до
10. септембра 2005. године и Правилником о врсти стручне спреме наставника и стручних сарадника у основној школи; образовање из психолошких,
педагошких и методичких дисциплина стечено на
високошколској установи у току студија или након
дипломирања, од најмање 30 бодова и шест бодова
праксе у установи, у складу са Европским системом
преноса бодова; психичка, физичка и здравствена
способност за рад са децом и ученицима; да кандидат није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дела утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања и васпитања;
да је држављанин Републике Србије; други услови
прописани законом, другим прописима или актом о
систематизацији радних места у школи. Уз пријаву на конкурс кандидат треба да приложи: оверен
препис-фотокопију дипломе о стеченој стручној
спреми; доказ да има образовање из психолошких,
педагошких и методичких дисциплина стечено на
високошколској установи у току студија или након
дипломирања, од најмање 30 бодова и шест бодова
праксе у установи, у складу са Европским системом
преноса бодова; уверење о држављанству; извод
из матичне књиге рођених. Неопходно је да кандидати доставе документацију у оригиналу или оверене фотокопије, не старије од 6 месеци. Пријаве са
потребном документацијом слати на адресу школе
или доставити лично, са назнаком: „За конкурс”. Рок
за пријављивање је 8 дана од дана објављивања.
Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узети
у разматрање.

ОШ „ХАЈДУК ВЕЉКО”
19000 Зајечар
Добривоје Радосављевић Боби бб

Наставник историје

са 35% радног времена, на одређено време
ради замене одсутног запосленог преко 60
дана (до повратка са функције)
УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава услове из
чл. 8 и 120 Закона о основама система образовања
и васпитања: да има одговарајуће образовање
у складу са Правилником о врсти стручне спреме
наставника и стручних сарадника у основној школи
(„Сл. гласник РС-Просветни гласник”, бр. 11/2012);
да има психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и ученцима; 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. Под одговарајућим образовањем
сматра се: високо образовање на студијама другог
степена (мастер академске студије, специјалистичке академске студије или специјалистичке акдемске
студије), у складу са Законом о високом образовању
(„Службени гласник РС”, бр. 76/05, 100/07-аутентично тумачење, 97/08 и 44/10), почев од 10. септембра 2005. године; високо образовање на основним студијама у трајању од најмање четири године,
по пропису који је уређивао високо образовање
до 10. септембра 2005. године. Кандидат мора да
има образовање из психолошких, педагошких и
методичких дисциплина стечено на високошколској установи у току студија или након дипломирања од најмање 30 бодова и шест бодова праксе у
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установи, у складу са Европским системом преноса
бодова. Услов да кандидат има психичку, физичку
и здравствену способност за рад са децом и ученицима доказује се лекарским уверењем које изабрани кандидат доставља накнадно, пре закључења
уговора о раду. Доказ о неосуђиваности прибавља
школа. Рок за пријављивање је 8 дана од дана објављивања. Уз пријаву кандидат подноси: диплому о
стеченом одговарајућем образовању; доказ о образовању из психолошких, педагошких и методичких
дисциплина стеченом на високошколској установи
у току студија или након дипломирања, од најмање
30 бодова и шест бодова праксе у установи, у складу са Европским системом преноса бодова; уверење
о држављанству; извод из матичне књиге рођених.
Документација се предаје у оригиналу или у овереној копији. Пријаве на конкурс са документацијом
доставити лично или слати на адресу школе. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узимати у
разматрање. Додатне информације на број телефона: 019/440-116.

ОСНОВНА ШКОЛА
„ВЛАДИСЛАВ ПЕТКОВИЋ ДИС”
19341 Грљан, Зорана Радмиловића 10

Наставник историје

на одређено време ради замене одсутног
запосленог преко 60 дана (до повратка са
функције), са 35% радног времена

Наставник грађанског васпитања
у другом циклусу основног
образовања и васпитања

на одређено време ради замене одустног
запосленог преко 60 дана (до повратка са
функције), са 20% радног времена
УСЛОВИ: Кандидати треба да имају одговарајуће
образовање из чл. 8 Закона о основама система
образовања и васпитања: високо образовање стечено на студијама другог степена (мастер академске студије, специјалистичке акдемске студије или
специјалистичке струковне студије), у складу са
Законом о високом образовању („Службени гласник РС”, бр. 76/05, 100/07-аутентично тумачење,
97/08 и 44/10), почев од 10. септембра 2005. године
или на основним студијама у трајању од најмање
четири године, по пропису који је уређивао високо
образовање до 10. септембра 2005. године. Кандидати морају да имају и образовање из психолошких,
педагошких и методичких дисциплина стечено на
високошколској установи у току студија или након
дипломирања, од најмање 30 бодова и шест бодова
праксе у установи, у складу са Европским системом
преноса бодова, као и да имају образовање у складу са Правилником о степену и врсти образовања
наставника и стручних сарадника у основној школи („Службени гласник РС-Просветни гласник”, бр.
11/2012) и Правилником о степену и врсти образовања наставника који изводе образовно-васпитни
рад из изборних предмета у основној школи („Службени гласник РС-Просветни гласник”, бр. 11/2012).
Кандидати треба да испуњавају и услове прописане
у чл. 120 Закона о основама система образовања
и васпитања. У поступку одлучивања о избору
кандидата, директор врши ужи избор кандидата
које упућује на претходну проверу психофизичких
способности. Уз пријаву на конкурс, која треба да
садржи кратку биографију, да ли је и где кандидат
радио/ради, кандидати треба да поднесу: оригинал
или оверену фотокопију извода из матичне књиге
рођених/венчаних; оригинал или оверену фотокопију уверења о држављанству Републике Србије;
оригинал или оверену фотокопију дипломе (уверења) о стеченом образовању; оригинал или оверену фотокопију уверења (потврде) о образовању из
психолошких, педагошких и методичких дисциплина стеченом на високошколској установи у току студија или након дипломирања, од најмање 30 бодова и шест бодова праксе у установи, у складу са
Европским системом преноса бодова; оригинал или
оверену фотокопију уверења/потврде да су савладали програм обуке за извођење наставе грађанског васпитања за одговарајући разред, односно
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да су претходно завршили неки од следећих програма: Обука за наставника грађанског васпитања;
Интерактивна обука/тимски рад; Умеће одрастања;
Умеће комуникације; Активна настава кроз учење;
Едукација за ненасиље; Речи су прозори и зидови;
Чувари осмеха; Учионица добре воље; Култура критичког мишљења; Буквар дечијих права; Дебатни
клуб; Безбедно дете; Злостављање и занемаривање деце; Здраво да сте или да имају завршен
специјалистички курс за наставнике грађанског васпитања на одговарајућој високошколској установи.
Проверу психофизичких способности кандидата за
рад са децом и ученицима врши надлежна служба
за послове запошљавања, по захтеву школе. Уколико је кандидат тестиран у протеклих шест месеци,
потребно је да наведе када и где је тестирање извршено. Доказ о здравственој способности изабрани
кандидат доставиће школи пре закључења уговора о раду. Извештај из казнене евиденције МУП-а
школа прибавља по службеној дужности. Пријаве
са доказима о испуњавању услова подносе се у
року од 8 дана од дана објављивања, лично или на
адресу школе. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати.

Зрењанин
ОСНОВНА ШКОЛА
„ЈОВАН ЈОВАНОВИЋ ЗМАЈ”
23000 Зрењанин, Видаковићева 1а

Наставник математике
са 67% радног времена

УСЛОВИ: Кандидат поред општих услова прописаних чл. 24 став 1 Закона о раду („Службени гласник
РС”, бр. 24/05, 61/05 и 54/09), треба да испуњава и
посебне услове прописане чл. 120 став 1 тач. 1, 2,
3 и 4 и чл. 8 став 2 и став 4 Закона о основама система образовања и васпитања („Службени гласник
РС”, бр. 72/09 и 52/11), посебне услове из чл. 3 став
1 тачка 9 Правилника о степену и врсти образовања
наставника и стручних сарадника у основној школи („Службени гласник РС-Просветни гласник”, бр.
11/2012), као и посебне услове из Правилника о
организацији и систематизацији послова ОШ „Јован
Јовановић Змај”, Зрењанин бр. 15/551 од 31.12.2012.
године, односно да има: најмање 15 година (општи
услов), одговарајуће високо образовање: професор
математике, дипломирани математичар, дипломирани математичар за теоријску математику и примене, дипломирани математичар за рачунарство и
информатику, дипломирани математичар - информатичар, професор математике и рачунарства, дипломирани математичар за математику економије,
професор информатике - математике, дипломирани математичар - астроном, дипломирани математичар - примењена математика, дипломирани
математичар - математика финансија (са изборним предметом: Основи геометрије), дипломирани
информатичар, мастер математичар, мастер професор математике, мастер професор математике
и физике, мастер професор математике и информатике, мастер професор физике и математике,
мастер професор информатике и математике, дипломирани професор математике - мастер, дипломирани математичар - мастер, дипломирани инжењер
математике - мастер (са изборним предметом:
Основи геометрије), дипломирани математичар професор математике, дипломирани математичар
- теоријска математика, дипломирани инжењер
математике (са изборним предметом: Основи геометрије), професор хемије - математике, професор
географије - математике, професор физике - математике, професор биологије - математике, професор математике - теоријско усмерење, професор
математике - теоријски смер, дипломирани математичар и информатичар; лица која су стекла академско звање мастер, односно дипломирани мастер,
треба да имају завршене основне академске студије
на студијским програмима из области математике
или примењене математике (са положеним испитом
из предмета: Геометрија или Основи геометрије)
или двопредметне наставе математике и физике,
односно математике и информатике; наставу из
предмета математика могу да изводе и лица која су
завршила двопредметне студије на факултету, ако
су на том факултету савладала програм обуке из
тих предмета у трајању од осам семестара; да има
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Наука и образовање
образовање из психолошких, педагошких и методичких дисциплина стечено на високошколској установи у току студија или након дипломирања, од најмање 30 бодова и шест бодова праксе у установи, у
складу са Европским системом преноса бодова; да
има психичку, физичку и здравствену способност за
рад са ученицима; да није осуђиван правноснажном
пресудом за кривична дела утврђена у чл. 120 став
1 тачка 3 Закона о основама система образовања
и васпитања; држављанство Републике Србије. Уз
пријаву на конкурс доставити: оригинал или оверену фотокопију дипломе (уверења) о траженом
степену и врсти стручне спреме; оригинал или оверену фотокопију доказа (потврду или уверење) о
образовању из психолошких, педагошких и методичких дисциплина стеченом на високошколској
установи у току студија или након дипломирања, од
најмање 30 бодова и шест бодова праксе у установи, у складу са Европским системом преноса бодова; оригинал или оверену фотокопију уверења о
држављанству Републике Србије. Доказ о психичкој, физичкој и здравственој способности за рад са
ученицима доставља само изабрани кандидат пре
закључивања уговора о раду. Доказ да кандидат
није осуђиван прибавља школа. Рок за подношење пријава са потребним доказима о испуњавању
услова конкурса је 8 дана, рачунајући од дана
објављивања у публикацији „Послови”. Непотпуне
и неблаговремено достављене пријаве неће бити
разматране. С обзиром да школа прибавља доказ
о неосуђиваности, у складу са Законом о основама система образовања и васпитања, потребно је
да уз пријаву кандидат достави извод из матичне
књиге рођених или да у пријави наведе и следеће
податке: ЈМБГ, датум и место рођења, за удате и
девојачко презиме, име и девојачко презиме мајке
и име оца. Пријаве доставити на адресу школе, са
назнаком: „За конкурс”. Сва потребна обавештења
могу се добити од секретара школе, лично или на
број телефона: 023/536-875.

ОСНОВНА И СРЕДЊА
ШКОЛА „9. МАЈ”

23000 Зрењанин, Народне омладине 16

Наставник теоријске наставе,
предмет: Основе технике рада

за остваривање садржаја програма који су
заједнички за све образовне профиле, са
50% радног времена, на одређено време
ради замене запосленог одсутног преко 60
дана
УСЛОВИ: лице које је стекло одговарајуће високо
образовање: на студијама другог степена (мастер академске студије, специјалистичке академске
студије или специјалистичке струковне студије) у
складу са Законом о високом образовању („Сл. гласник РС”, бр. 76/05, 100/07-аутентично тумачење,
97/08 и 44/10), почев од 10. септембра 2005. године
или на основним студијама у трајању од најмање
четири године, по пропису који је уређивао високо
образовање до 10. септембра 2005. године - дипломирани инжењер пољопривреде, сви смерови;
дипломирани инжењер машинства; дипломирани
инжењер технологије, сви одсеци; дипломирани
инжењер шумарства за обраду дрвета; дипломирани инжењер технологије, текстилни одсек; дипломирани инжењер технологије, одсек графичког
инжењерства; дипломирани инжењер технологије
текстилне конфекције; дипломирани грађевински
инжењер; дипломирани инжењер архитектуре;
дипломирани архитекта; дипломирани дефектологолигофренолог. Наставници поред стручне спреме предвиђене у ал. 1. до 10. морају поседовати
стручну дефектолошку оспособљеност или стручну
спрему дипломираног дефектолога. Лица из ал. 1.
до 11. морају да имају образовање из психолошких,
педагошких и методичких дисциплина стечено на
високошколској установи у току студија или након
дипломирања, од најмање 30 бодова и шест бодова
праксе у установи, у складу са Европским системом
преноса бодова.

Наставник теоријске наставе,
предмет: Технологија рада

ОШ „ЖАРКО ЗРЕЊАНИН”
23000 Зрењанин, Ђурђа Смедеревца 78

са 50% радног времена, на одређено време
ради замене запосленог одсутног преко 60
дана
УСЛОВИ: подручје рада: машинство и обрада метала. Лице које је стекло одговарајуће високо образовање на студијама другог степена (мастер академске студије, специјалистичке академске студије
или специјалистичке струковне студије), у складу са
Законом о високом образовању („Сл. гласник РС“,
бр. 76/05, 100/07-аутентично тумачење, 97/08 и
44/10), почев од 10. септембра 2005. године или на
основним студијама у трајању од најмање четири
године, по пропису који је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. године - дипломирани инжењер машинства; инжењер машинства;
професор машинства; дипломирани педагог општетехничког образовања. Наставници поред стручне
спреме предвиђене у ал. 1. до 4. морају поседовати
стручну дефектолошку оспособљеност или стручну
спрему дипломираног дефектолога, дипломирани
дефектолог за методику наставе за предмете у подручју рада машинство и обрада метала. Лица из ал.
1. до 5. морају да имају образовање из психолошких, педагошких и методичких дисциплина стечено на високошколској установи у току студија или
након дипломирања, од најмање 30 бодова и шест
бодова праксе у установи, у складу са Европским
системом преноса бодова.

Спремачица

на одређено време ради замене одсутног
запосленог преко 60 дана
УСЛОВИ: основна школа.
ОСТАЛО: Поред општих услова за пријем у радни
однос прописаних чл. 24 став 1 Закона о раду („Сл.
гласник РС“, бр. 24/05, 61/05 и 54/09), кандидати
треба да испуњавају и следеће услове: да имају
психичку, физичку и здравствену способност за рад
са децом и ученицима; да нису осуђивани правноснажном пресудом за кривична дела утврђена у
чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о основама система
образовања и васпитања; држављанство Републике Србије. Уз пријаву на конкурс доставити следећа
документа: оверену фотокопију дипломе о стеченом одговарајућем образовању, а за радно место
спремачице - оверену фотокопију сведочанства о
завршеној основној школи; оверену фотокопију
доказа о образовању из психолошких, педагошких
и методичких дисциплина стеченом на високошколској установи у току студија или након дипломирања, од најмање 30 бодова и шест бодова праксе у
установи, у складу са Европским системом преноса
бодова, осим за радно место спремачице; оверену фотокопију уверења о држављанству; оверену
фотокопију извода из матичне књиге рођених. Уверење о психичкој, физичкој и здравственој способности за рад са децом и ученицима подноси се пре
закључења уговора о раду. Уверење о подацима из
казнене евиденције који се воде у МУП-у Републике
Србије прибавља школа. Рок за подношење пријава је 15 дана од дана објављивања у публикацији
„Послови“. Неблаговремене и непотпуне пријаве
неће се узети у разматрање. Пријаве са доказима
подносе се на адресу школе, са назнаком: „За конкурс“.

Tржиштe рада

Аналитички приступ
запошљавању

Наставник шпанског језика као
обавезног изборног предмета
у другом циклусу основног
образовања и васпитања

на одређено време ради замене одсутне
запослене преко 60 дана
УСЛОВИ: Кандидат поред општих услова прописаних чл. 24 став 1 Закона о раду („Сл. гласник РС”,
бр. 24/05 и 61/05), треба да испуњава и посебне
услове прописане чл. 8 и чл. 120 став 1 тач. 1, 2, 3
и 4 Закона о основама система образовања и васпитања („Сл. гласник РС”, бр. 72/09 и 52/11), посебне
услове из чл. 2 став 1 тачка 9 страни језик, подтачка 6 шпански језик Правилника о степену и врсти
образовања наставника који изводе образовноваспитни рад из изборних предмета у основној школи („Сл. гласник РС-Просветни гласник”, бр. 11/12),
као и посебне услове из Правилника о организацији
и систематизацији послова у ОШ „Жарко Зрењанинин” из Зрењанина, односно да има одговарајуће
образовање: професор, односно дипломирани
филолог за шпански језик и књижевност; професор
шпанског језика и хиспанских књижевности, мастер
филолог (студијски програм или главни предмет/
профил шпански језик), мастер професор језика и књижевности (студијски програм или главни
предмет/профил шпански језик); да има психичку,
физичку и здравствену способност за рад са децом
и ученицима; да није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дела утврђена у чл. 120 став 1
тачка 3 Закона о основама система образовања и
васпитања; држављанство Републике Србије. Уз
пријаву на конкурс доставити: оверену фотокопију
или оверен препис дипломе о траженој врсти и степену стручне спреме; оригинал или оверену фотокопију уверења о држављанству РС (не старије од
6 месеци); потврду или уверење факултета о образовању из психолошких, педагошких и методичких
дисциплина стеченом на високошколској установи
у току студија или након дипломирања, од најмање
30 бодова и шест бодова праксе у установи, у складу
са Европским системом преноса бодова. Рок за подношење пријава са потребним доказима о испуњавању услова конкурса је 8 дана, рачунајући од дана
објављивања у публикацији „Послови”. Неуредне,
непотпуне и неблаговремено достављене пријаве
неће бити разматране. Пријаве на конкурс доставити на адресу школе, са назнаком: „За конкурс”. Сва
потребна обавештења могу се добити од секретара
школе, лично или на број телефона: 023/548-820.

ТЕХНИЧКА ШКОЛА

23000 Зрењанин, Стевице Јовановића 50

Наставник ликовног

на одређено време ради замене запослене
која се налази на боловању, са 35% радног
времена
УСЛОВИ: висока стручна спрема - VII степен стручне спреме, професор ликовних уметности; дипломирани сликар - професор ликовне културе; академски сликар - ликовни педагог; дипломирани
вајар - професор ликовне културе; академски вајар
- ликовни педагог; дипломирани графички дизајнер - професор ликовне културе; академски графичар - ликовни педагог; дипломирани графичар
- професор ликовне културе; дипломирани уметник
фотографије - професор ликовне културе; дипломирани уметник нових ликовних медија - професор
ликовне културе; дипломирани графичар визуелних
комуникација - професор ликовне културе; професор или дипломирани историчар уметности; дипломирани сликар; дипломирани вајар; дипломирани
графичар; дипломирани графички дизајнер; дипломирани архитекта унутрашње архитектуре; дипломирани сликар зидног сликарства; лице са завршеним факултетом примењене уметности; лице са
завршеним факултетом ликовних уметности, држављанство Републике Србије; психичка, физичка и
здравствена способност за рад са децом и ученици-
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Наука и образовање
ма; да кандидат није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дела утврђена у чл. 120 став 1
тачка 3 Закона о основама система образовања и
васпитања или за кажњиво дело које га чини неподобним за обављање послова у државном органу.
Уз пријаву на конкурс кандидат је дужан да приложи: кратку биографију, оверену фотокопију дипломе или уверења о завршеном факултету и уверење
о држављанству. Фотокопије приложених докумената морају бити уредно оверене. Приложена документа биће враћена кандидатима након окончања
конкурса. Рок за подношење пријава са доказима
о испуњавању услова конкурса је 15 дана од дана
објављивања у публикацији „Послови”. Непотпуне
и неблаговремене пријаве неће бити разматране.
Пријаве на конкурс слати са назнаком: „За конкурс”,
на адресу школе.

ОШ „ВУК КАРАЏИЋ”

23000 Зрењанин, Народног фронта 3

Наставник грађанског васпитања за
извођење наставе у другом циклусу
основног образовања и васпитања
(у осмом разреду)
на одређено време ради замене одсутног
запосленог преко 60 дана, са 5% радног
времена (1 наставни час недељно)

УСЛОВИ: Кандидат поред општих услова прописаних чл. 24 став 1 Закона о раду („Службени гласник
РС”, бр. 24/05, 61/05 и 54/09), треба да испуњава
и посебне услове прописане чл. 120 став 1 тач. 1,
2, 3 и 4, као и услове из чл. 8 став 2 и 4 Закона о
основама система образовања и васпитања („Службени гласник РС”, бр. 72/09 и 52/11), посебне услове
из чл. 2 став 1 тачка 1 подтачка 2 Правилника о
степену и врсти образовања наставника који изводе образовно-васпитни рад из изборних предмета у
основној школи („Службени гласник РС-Просветни
гласник”, бр. 11/2012), као и посебне услове из Правилника о организацији и систематизацији послова
ОШ „Вук Караџић”, Зрењанин бр. 21 од 21.01.2013.
године, односно да кандидат има најмање 15 година (општи услов), одговарајуће образовање: професор педагогије, дипломирани педагог, општи
смер или смер школске педагогије; дипломирани
школски педагог - психолог, професор психологије, дипломирани психолог, општи смер или смер
школске психологије, дипломирани школски психолог - педагог, дипломирани школско - клинички психолог, лице које испуњава услове да изводи наставу
из предмета страни језик, у складу са Правилником
којим је прописана врста образовања наставника
и стручних сарадника у основној школи, дипломирани социјални радник, са положеним стручним
испитом, односно испитом за лиценцу у области
образовања, дипломирани педагог, професор географије, дипломирани географ, лице које испуњава
услове да изводи наставу из предмета српски језик,
у складу са Правилником којим је прописана врста образовања наставника и стручних сарадника у
основној школи, мастер педагог, мастер психолог,
мастер филолог, мастер професор језика и књижевности, дипломирани психолог - мастер, дипломирани педагог - мастер, мастер географ, дипломирани
географ - мастер, мастер професор географије,
лице које испуњава услове да изводи наставу
из предмета историја, у складу са Правилником
којим је прописана врста образовања наставника
и стручних сарадника у основној школи, лица која
испуњавају услове за обављање стручних послова:
социјални радник, дефектолог, логопед и андрагог.
Горенаведена лица могу да изводе наставу уколико
су, у складу са прописом којим се уређује стално
стручно усавршавање и стицање звања наставника, васпитача и стручних сарадника, савладала
програм обуке за извођење наставе из предмета
грађанско васпитање за осми развод, односно која
су претходно завршила неки од следећих програма: Обука за наставника грађанског васпитања;
Интерактивна обука/тимски рад; Умеће одрастања;
Умеће комуникације; Активна настава кроз учење;
Едукација за ненасиље; Речи су прозори и зидови;
Чувари осмеха; Учионица добре воље; Култура кри-
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тичког мишљења; Буквар дечијих права; Дебатни
клуб; Безбедно дете; Злостављање и занемаривање деце; Здраво да сте или која имају завршен
специјалистички курс за наставнике грађанског васпитања на одговарајућој високошколској установи;
да има образовање из психолошких, педагошких и
методичких дисциплина стечено на високошколској
установи у току студија или након дипломирања, од
најмање 30 бодова и шест бодова праксе у установи, у складу са Европским системом преноса
бодова; да има психичку, физичку и здравствену
способност за рад са ученицима; да није осуђиван правноснажном пресудом за кривична дела
утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о основама
система образовања и васпитања; држављанство
Републике Србије. Уз пријаву на конкурс доставити:
оригинал или оверену фотокопију дипломе (уверења) о траженом степену и врсти стручне спреме;
оригинал или оверену фотокопију доказа (потврду
или уверење) којим кандидат доказује да има образовање из психолошких, педагошких и методичких
дисциплина стечено на високошколској установи у
току студија или након дипломирања, од најмање
30 бодова и шест бодова праксе у установи, у складу са Европским системом преноса бодова; доказ да
је кандидат савладао програм обуке за извођење
наставе из предмета грађанско васпитање за осми
разред, односно доказ да је претходно завршио
неки од прописаних семинара или курс за наставнике грађанског васпитања на одговарајућој високошколској установи, оригинал или оверену фотокопију уверења о држављанству Републике Србије.
Доказ о психичкој, физичкој и здравственој способности за рад са ученицима доставља само изабрани
кандидат, пре закључивања уговора о раду. Доказ
да кандидат није осуђиван у смислу тач. 4 конкурса - прибавља школа. Рок за подношење пријава
са потребним доказима о испуњавању услова конкурса је 8 дана, рачунајући од дана објављивања у
публикацији „Послови”. Непотпуне и неблаговремено достављене пријаве неће бити разматране.

Наставник математике
са 44% радног времена

УСЛОВИ: Кандидат поред општих услова прописаних чл. 24 став 1 Закона о раду („Службени гласник
РС”, бр. 24/05, 61/05 и 54/09), треба да испуњава
и посебне услове прописане чл. 120 став 1 тач. 1,
2, 3 и 4 и чл. 8 став 2 и став 4 Закона о основама
система образовања и васпитања („Службени гласник РС”, бр. 72/09 и 52/11), посебне услове из чл. 3
став 1 тач. 9 Правилника о степену и врсти образовања наставника и стручних сарадника у основној
школи („Службени гласник РС-Просветни гласник”,
бр. 11/2012), као и посебне услове из Правилника
о организацији и систематизацији послова ОШ „Вук
Караџић”, Зрењанин бр. 21 од 21.01.2013. године,
односно да има најмање 15 година (општи услов),
одговарајуће високо образовање: професор математике, дипломирани математичар, дипломирани
математичар за теоријску математику и примене,
дипломирани математичар за рачунарство и информатику, дипломирани математичар - информатичар,
професор математике и рачунарства, дипломирани
математичар за математику економије, професор
информатике - математике, дипломирани математичар - астроном, дипломирани математичар - примењена математика, дипломирани математичар
- математика финансија (са изборним предметом:
Основи геометрије), дипломирани информатичар,
мастер математичар, мастер професор математике,
мастер професор математике и физике, мастер професор математике и информатике, мастер професор физике и математике, мастер професор информатике и математике, дипломирани професор
математике - мастер, дипломирани математичар
- мастер, дипломирани инжењер математике - мастер (са изборним предметом: Основи геометрије),
дипломирани математичар - професор математике,
дипломирани математичар - теоријска математика,
дипломирани инжењер математике (са изборним
предметом: Основи геометрије), професор хемије
- математике, професор географије - математике,
професор физике - математике, професор биологије - математике, професор математике - теоријско
усмерење, професор математике - теоријски смер,
дипломирани математичар и информатичар. Лица
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која су стекла академско звање мастер, односно
дипломирани мастер, треба да имају завршене
основне академске студије на студијским програмима из области математике или примењене математике (са положеним испитом из предмета: Геометрија или Основи геометрије) или двопредметне
наставе математике и физике, односно математике
и информатике. Наставу математике могу да изводе
и лица која су завршила двопредметне студије на
факултету, ако су на том факултету савладала програм обуке из тих предмета у трајању од осам семестара. Кандидат треба да има образовање из психолошких, педагошких и методичких дисциплина
стечено на високошколској установи у току студија
или након дипломирања, од најмање 30 бодова и
шест бодова праксе у установи, у складу са Европским системом преноса бодова; да има психичку,
физичку и здравствену способност за рад са ученицима; да није осуђиван правноснажном пресудом
за кривична дела утврђена у чл. 120 став 1 тачка
3 Закона о основама система образовања и васпитања; држављанство Републике Србије. Уз пријаву
на конкурс доставити: оригинал или оверену фотокопију дипломе (уверења) о траженом степену и
врсти стручне спреме; оригинал или оверену фотокопију доказа (потврду или уверење) о образовању
из психолошких, педагошких и методичких дисциплина стеченом на високошколској установи у току
студија или након дипломирања, од најмање 30
бодова и шест бодова праксе у установи, у складу
са Европским системом преноса бодова, оригинал
или оверену фотокопију уверења о држављанству
Републике Србије. Доказ о психичкој, физичкој и
здравственој способности за рад са ученицима доставља само изабрани кандидат, пре закључивања
уговора о раду. Доказ да кандидат није осуђиван
у смислу тач. 4 конкурса - прибавља школа. Рок
за подношење пријава са потребним доказима о
испуњавању услова конкурса је 8 дана, рачунајући
од дана објављивања у публикацији „Послови”.
Непотпуне и неблаговремено достављене пријаве
неће бити разматране.

Стекните
конкурентску
предност

ОСТАЛО: С обзиром да школа прибавља доказ о
неосуђиваности, у складу са Законом о основама
система образовања и васпитања, потребно је да уз
пријаву кандидат достави извод из матичне књиге
рођених или да у пријави наведе следеће податке:
ЈМБГ, датум и место рођења, за удате и девојачко
презиме, име и девојачко презиме мајке и име оца.
Пријаве на конкурс доставити на адресу школе, са
назнаком: „За конкурс”. Потребна обавештења могу
се добити од секретара школе, лично или на број
телефона: 023/561-754.

Обука за активно
тражење посла

Пословни центри НСЗ

ВЕЛИКЕ ИДЕЈЕ
ЗА МАЛИ
БИЗНИС
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ПРАВО НА НОВЧАНУ НАКНАДУ
ДО ОДЛАСКА У ПЕНЗИЈУ
Имам 59 година и 23 године уплаћеног стажа. Није ми уплаћено девет или осам година, мада имам информације да је део парцијално уплаћиван. Инвалид сам 3. категорије, као последица повреде на
раду. Уколико бих у овом тренутку био проглашен за технолошки
вишак, да ли бих могао да остварим право на новчану накнаду до
одласка у пензију?
Новчана накнада за случај незапослености остварује се под условима предвиђеним
Законом о запошљавању и осигурању за случај незапослености. Ово право могу остварити незапослени који су пре престанка радног односа били обавезно осигурани за
случај незапослености 12 месеци непрекидно или са прекидима у последњих 18 месеци. Такође, потребно је испунити законски услов који се односи на разлог престанка
радног односа, односно пријавити се на евиденцију НСЗ и поднети захтев за остваривање права на новчану накнаду у законом предвиђеним роковима.
Одредбом члана 72 став 3 Закона прописано је да, изузетно, новчана накнада припада незапосленом у трајању од 24 месеца, уколико до испуњавања првог услова за
остваривање права на пензију, у складу са прописима о пензијском и инвалидском
осигурању, недостаје до две године. С обзиром да имате 59 година живота и 23 године
стажа осигурања, у овом тренутку вам недостаје више од две године до испуњавања
првог услова за остваривање права на старосну пензију. Под условом да већ нисте
били корисник права на новчану накнаду, као и да су испуњени сви остали законски
услови за остваривање овог права, на основу стажа осигурања од 23 године можете
остварити право на новчану накнаду у трајању од 9 месеци.
Детаљније информације о праву на новчану накнаду можете пронаћи на интернет
страници НСЗ.

Поставите
питања
Телефон:
011/29 29 509
Адреса:
Послови - Национална
служба за запошљавање
Дечанска 8/3
11000 Београд
e-mail:
novine@nsz.gov.rs
abacevic@nsz.gov.rs

Радила сам у једној фирми 8 година непрекидно, а затим у другој
фирми 3 месеца. Након престанка рада у првој фирми прошло је 20
дана до заснивања новог радног односа. Интересује ме да ли имам
право на новчану накнаду.
Законом о запошљавању и осигурању за случај незапослености прописани су услови
за остваривање права на новчану накнаду као права из осигурања за случај незапослености, како у погледу потребне дужине стажа осигурања и разлога престанка радног
односа, односно другог осигурања, тако и услови који се односе на рокове за пријављивање на евиденцију незапослених и подношење захтева за новчану накнаду.
Чланом 66 Закона предвиђено је да право на новчану накнаду има лице које је било
обавезно осигурано најмање 12 месеци непрекидно или са прекидима у последњих
18 месеци. Непрекидним осигурањем сматра се и прекид обавезног осигурања краћи
од 30 дана. О захтеву се одлучује у складу са правилима општег управног поступка.
Првостепени орган је директор надлежне филијале НСЗ. Против првостепених одлука
дозвољена је жалба другостепеном органу. Детаљније информације о процедури подношења захтева за новчану накнаду можете пронаћи на интернет страници НСЗ.
Планирам да се преселим у други град, па ме интересује да ли могу
да се пријавим на евиденцију НСЗ у тој општини са пријављеним
новим боравиштем.
Незапослена лица се пријављују у филијалу НСЗ према адреси пребивалишта. Ако намеравате да се преселите у други град и желите у том граду да будете на евиденцији
незапослених, јер ћете ту тражити посао, односно, покренути сопствени посао, треба
да промените адресу пребивалишта у личној карти, да се одјавите са евиденције незапослених у претходном месту боравка и у року од 7 дана пријавите на евиденцију у
филијали НСЗ у граду у којем ћете сада живети.
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Србија добила 25 тренера за јавне набавке

МРЕЖА СТРУЧЊАКА

Познаваоци прилика истичу да данас у поступку спровођења јавних набавки није довољно само
познавање правних прописа, већ и економије и бизниса. Ситуација у Србији у последње две године
прилично забрињавајућа. Број понуђача по тендеру је у великом паду, што се лоше одражава на
конкуренцију и повољност цена купљене робе. Велики број набавки спроводи се по хитном поступку,
иако за то нема оправдања

С

рбија је 21. марта добила првих 25 домаћих тренера за
јавне набавке који ће обучавати службенике широм
земље. Познаваоци прилика истичу да данас у поступку
спровођења јавних набавки није довољно само познавање
правних прописа, већ и економије и бизниса. Према оцени
шефа Секције за европске интеграције и европска питања у Делегацији ЕУ у Србији, Фрејка Јанмата, ситуација у области јавних набавки у Србији у последње две године била је прилично забрињавајућа. Број понуђача по тендеру пао је са осам, у 2003. години, на
два до три прошле године, што се лоше одражава на конкуренцију
и повољност цена купљене робе. Велики број набавки спроводи се
по хитном поступку, иако за то нема оправдања. Јанмат је подсетио да је укупна вредност јавних набавки четири милијарде евра,
при чему су утврђене неправилности у спровођењу набавки од око
800 милиона евра, и то делимично због незнања. Како је рекао,
када Србија буде започела преговоре о чланству у ЕУ, неће бити
дозвољен прелазни период у усвајању европских прописа у области јавних набавки.
Двадесет пет домаћих стручњака је прошло петонедељну
обуку о међународним и европским праксама у јавним набавкама. Њихова обука је део регионалног пројекта који је обухватио
земље Западног Балкана и Турску. Пројекат су спровели Центар
за обуку Међународне организације рада и Француска агенција
за међународну сарадњу.
Пројект менаџер Европске комисије, Патриција Перез Гомез,
истакла је да је реч о регионалном пројекту, што је необично за
област јавних набавки, али је веома важно, јер омогућава да се регионална искуства уграде и допуне националну праксу. Управама
за јавне набавке у региону на располагању је Регионална школа за
државну управу. Иако се пројекат завршава у јуну 2013, најављено
је још обука, како би се подстакла примена мапе пута за едукацију

у области јавних набавки. У целом региону обучено је 150 људи, а
део пројекта је скраћени он-лајн курс о јавним набавкама и формирање регионалне мреже стручњака за јавне набавке који комуницирају путем е-платформе.
Шеф Регионалног тренинг центра, Жорж Жадун, навео је да у
Србији 12.000 наручилаца троши четири милијарде евра, од којих
су 3.000 изузетно велики наручиоци. Службеници који се баве јавним набавкама морају да имају разноврсно знање, јер роба коју
владе купују постаје све разноврснија.
Директор Управе за јавне набавке, Предраг Јовановић, најавио
је да ће примена новог Закона о јавним набавкама почети 1. априла, како је и планирано. Јовановић је истакао да ће нови закон захтевати нова знања и вештине које досад нису биле познате. Како
је рекао, у Србији је досад сетрификовано више од 1.500 службеника који су добили почетно знање о јавним набавкама.
А.Б.

Панчево: Основна информатичка обука за особе са инвалидитетом

ПОЗИТИВАН СТАВ

У филијали НСЗ у Панчеву
реализована је основна информатичка обука - ECDL, коју је успешно
завршило пет особа са инвалидитетом. Обука је извођена у просторијама ОШ „Братство - јединство”
у Панчеву, под вођством „НС ПРО
ГРУП” из Новог Сада, са циљем да
се полазници усаврше у области
коришћења програмског пакета
„Мајкрософт офис” (Виндоуз, Ворд,
Ексел, Пауер поинт, Интернет).
Осим вештине уноса и обраде текста, полазници су усвојили начине израде и анализе табеларних
калкулација, стекли знање о изради и коришћењу презентација,
као и могућностима Интернета, са посебним акцентом на комуникацију електронском поштом. Настава је обухватила теоријски и практични део.
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На крају сваког модула се врши
тестирање кроз прогрес тестове, док
се на крају обуке обавља завршно
тестирање које врши званични испитивач - носилац лиценце из школе „НС ПРО ГРУП”. Потребно је да
полазник сваки тест уради са 75%
успешности, да би остварио право
на сертификат ECDL фондације. За
постигнутих преко 60% успешности добија се уверење школе о завршеној обуци.
За ову обуку владало је велико
интересовање, а изражен ентузијазам и јака мотивација полазника
одржани су током читаве обуке.
Преданост савладавању програма и позитиван став су великим
делом заслуга одличног ментора који је полазнике водио кроз
фазе обуке уз много стручног знања.
З. Максимовић
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Софтвер за регистрацију повреда на раду

СТАТИСТИКЕ СЕ НЕ ПОКЛАПАЈУ
Министарство здравља финансира пројекат за регистрацију повреда на раду, у оквиру кога ће нови софтвер
омогућити да сви заинтересовани аутоматски могу да добијају дневне, недељне, месечне и годишње
извештаје о стању у Србији у тој области

Нови софтвер за регистрацију повреда на раду, који треба да
омогући да Србија први пут добије јединствену и потпуно тачну
евиденцију у овој области, биће тестиран почетком маја у Ваљеву.
„У Ваљеву су увелико почеле припреме, а у следећој фази
ћемо лекаре у свим домовима здравља у земљи обучити за коришћење софтвера и у потпуности завршити компјутеризацију
примарне здравствене заштите“, изјавио је проф. др Петар Булат,
који руководи овим пројектом Министарства здравља.
Говорећи о проблемима везаним за евиденције повреда на
раду, др Булат је навео да се Институту за медицину Србије „Др
Драгомир Карајовић“ и Управи за безбедност и здравље на раду
годишње пријављује 3.000 до 5.000 ових случајева, док Републички фонд за здравствено осигурање региструје око 20.000.
„Ако се узму у обзир статистике у развијеним земљама и у
нашем окружењу, очекивани број повреда на раду је 25.000 до
30.000 годишње“, рекао је др Булат и закључио да је очигледно да
велики број повреда прође незапажено у систему. Министарство
здравља због тога финансира пројекат за регистрацију повреда
на раду, у оквиру кога ће нови софтвер омогућити да сви заинтересовани аутоматски могу да добијају дневне, недељне, месечне и
годишње извештаје о стању у Србији у тој области.
„Европски завод за статистику - Евростат и Међународна
организација рада од нас очекују прецизне податке о броју и узроцима повреда на раду“, рекао је др Булат и навео да ће иновирани образац извештаја о повреди на раду садржати међународне шифре, па ће подаци моћи да се упоређују са светским. Међу
предностима новог концепта регистрације је и што ће омогућити
повезивање са базама фондова за здравствено и пензионо осигурање, као и праћење и упоређивање одсуствовања с посла и трошкова лечења узрокованих најчешћим повредама на раду.

Директор Инспектората за рад у Министарству рада, запошљавања и социјалне политике, Драгољуб Пеурача, навео је да
је у периоду од децембра 2012. до фебруара 2013. године инспекција рада из области радних односа спровела скоро 8.100 надзора, којима је било обухваћено око 100.000 запослених, спроводећи
тако надзор над Законом о раду. Према његовим речима, у том
периоду око 1.655 лица затечено је на раду на црно, а инспекција рада је предузела законска овлашћења, донела решења о
отклањању недостатака, покренула захтеве за покретање прекршајних пријава и наложила послодавцима да лица која се налазе
на том фактичком раду приме у стални радни однос.

Када је реч о надзору над спровођењем Закона о безбедности
и здрављу на раду, у истом периоду, од децембра 2012. до фебруара 2013. године, спроведено је 5.500 надзора, донето око 1.250
решења о отклањању недостатака и 300 захтева за покретање
прекршајних поступака. Поднете су и три кривичне пријаве. Пеурача је рекао и да је у протекла три месеца број смртних повреда
на раду смањен за 78 одсто у односу на исти период пре годину
дана, а број повреда на раду за 50 одсто.
				
ЦЗИ

Одговорност

„Када смо правили софтвер, имали смо у виду могућност да
се искористи и за регистрацију повреда у свим другим областима
- од саобраћајних удеса до насиља у породици или самоповређивања“, рекао је др Булат и истакао да се нада да ће надлежни препознати могућности система.
„Моћи ћемо да региструјемо све повреде које се десе у Србији
и одмах информишемо о томе надлежне институције“, најавио је
познати стручњак за медицину рада и додао да је нови концепт
заснован на лекару који ће бити један од стубова система регистрације повреда на раду.

Бесплатна публикација о запошљавању

Ако радник доживи повреду на раду или у вези са радом,
има право на новчану накнаду од послодавца за насталу штету, ако су испуњена следећа два услова:
1) мора постојати субјективна или објективна одговорност
послодавца и
2) радник при раду не сме бити необазрив и не сме радити
без прописане заштитне опреме, односно не сме да се понаша
у супротности са правилима заштите на раду.
Ако је радник одговоран за повреду на раду, послодавац
није дужан да раднику исплати накнаду штете. Уколико је послодавац одговоран за насталу штету, односно повреду, чак и
када је радник својим понашањем допринео настанку штете,
радник има право на исплату споразумног дела одштете.
За штету нанету трећој особи, коју проузрокује радник
при раду или у вези са радом, такође одговара послодавац код
кога је радник радио када је штета проузрокована, осим ако се
докаже да је радник поступао по правилима.
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Флексибилни облици запошљавања

ЗДРАВА КОНКУРЕНЦИЈА

Недавно истраживање Међународне финансијске корпорације, под називом ‘’Анализа доприноса приватног
сектора у стварању нових радних места’’, показало је да су највеће препреке у том сегменту економије
неповољна инвестициона клима, неадекватна инфраструктура, ограничен приступ изворима финансирања
и недовољне вештина кандидата који траже посао

Е

вропа се већ годинама бори са проблемом све већег броја
незапослених. И поред чињенице да процентуални просек незапослених у оквиру ЕУ, према „Евростату”, износи
само 10,80%, у стопама незапослености између земаља
чланица постоје велике разлике. Када бисмо у актуелни списак ЕУ-27 убројали и Србију, она би у овом тренутку према броју незапослених делила водећу позицију са Грчком (27%),
следи Шпанија са 26,20%, а потом Португал (17,60%), Словачка
(14,90%), Ирска и Кипар (са по 14,70%). Земље у којима се већ годинама одржава релативно ниска стопа незапослених су Аустрија
(4,90%), Немачка и Луксембург (са по 5,30%), Холандија (6%), итд.
Немачки експерти су и даље оптимисти када је реч о економском
развоју ове земље и лагано повећање незапослених у својој земљи
правдају тамошњим лошим временским условима који су значајно утицали на смањење сезонских радних места, што се одразило
и на општу бројку.
Малиша Грујић, генерални директор немачке агенције за запошљавање „Тренквалдер”, која у Србији, БиХ, Македонији и Црној
Гори има 14 филијала, сматра да кључ лежи у променама целокупног привредног амбијента и доношењу новог Закона о раду.
„Верујем да постоји низ мера које могу да утичу на побољшање радног тржишта у земљи. Пре свега, државни органи морају
да побољшају пословни амбијент, што подразумева реформу пореског система у прилог предузетништву и снажније подстицаје
за овај сектор. Потребно је донети нови Закон о раду, у складу са
европским регулативама, којим би се омогућила здрава, а онемогућила нелојална конкуренција, смањити администрирање,
бирократију и сиву економију и интензивирати системску борбу
против корупције. Све ово утицало би на нови и јачи инвестициони циклус из иностранства и отварање нових малих и средњих
предузећа, што би утицало на смањење незапослености”, сматра
Грујић.
Према његовом мишљењу, узроци лоших економских резултата Србије леже, између осталог, и у великом јавном дугу, као и
неодговорној кадровској политици у јавним предузећима и државној управи. Једно недавно истраживање Међународне финансијске корпорације, чланице Светске банке, под називом „Анализа
доприноса приватног сектора у стварању нових радних места”, показало је да су највеће препреке у том сегменту економије непо-

вољна инвестициона клима, неадекватна инфраструктура, ограничен приступ изворима финансирања за микро, мала и средња
предузећа и недовољно образовање, односно недовољне вештина
кандидата који траже посао.
„Сви наведени проблеми могу да се идентификују и у Србији.
Додатни проблем представља смањени наталитет и све старија
структура становништва, што ће већ у ближој будућности додатно
негативно утицати на тржиште рада. Одавно је требало да се уради стратегија за ублажавање овог удара, али о конкретним мерама нико не води рачуна”, каже Малиша Грујић.
Доношење новог Закона о раду представља велики изазов, јер
је у овом тренутку тешко постићи консензус по том питању између
послодаваца и огромног броја синдиката.
„Не знам како ће држава ту наћи потребан баланс, а свима
нам је потребно увођење такозваних флексибилних облика запошљавања, ако желимо да поправимо ситуацију са бројем незапослених”, каже генерални директор „Тренквалдера”. Ова агенција
је ресорном министарству још прошле године послала конкретне
предлоге везане за законску праксу о раду у Аустрији.
„Као и све остале агенције за запошљавање, нарочито смо заинтересовани за прецизно дефинисање делова Закона који говоре
о пословању агенција за запошљавање. Са озакоњивањем нових
флексибилних облика запошљавања, који већ деценијама успешно
функционишу у највећем броју земаља ЕУ, а што је и циљ Србије,
сви могу да буду на добитку, држава, синдикати, послодавци и запослени, којима убудуће нико не би требало да закида редовне и
поштено зарађене плате и стечене доприносе”, каже Грујић.
(Извор: Бизнис и финансије)

Први немачко-српски сајам каријере

ЕВРОПА БЕЗ ГРАНИЦА

Сајам ће представљати информативну платформу за све младе људе који су заинтересовани
за унапређивање своје каријере и пословних вештина, ширење практичних знања, директан
контакт са познатим послодавцима и могућности обављања радне праксе у овдашњим домаћим
и иностраним институцијама и предузећима
У организацији Делегације немачке привреде у Србији и Немачко-српског привредног удружења, 16. и 17. маја, у просторијама Југословенске кинотеке, у Узун Мирковој 1, у Београду, биће
одржан Први немачко-српски сајам каријере (German-Serbian
Career Fair). Према речима директора Делегације немачке привреде у Србији, Михаела Шмита, сајам ће представљати информативну платформу за све младе људе који су заинтересовани
за унапређивање своје каријере и пословних вештина, ширење
практичних знања, директан контакт са познатим послодавцима
и могућности обављања радне праксе у овдашњим домаћим и
иностраним институцијама и предузећима.
Осим изложбеног дела, у коме ће се представити успешни послодавци са својом семинарском понудом и бројне институције,
сајам ће имати серију пропратних манифестација. Првог дана, уз
присуство гостију и стручњака из Немачке и Србије, биће одржана панел-дискусија „Тржиште рада у Србији - потребе за стручним кадровима и могућности унапређивања каријере“. Немачки и
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српски стручњаци покушаће да одговоре на питање како убудуће
образовни систем у Србији ефикасније може да прати потребе
привреде.
Главни догађај другог дана сајма биће панел-дискусија на
тему „Европа без граница - могућности запошљавања у Немачкој“, намењена српским инжењерима и ИТ стручњацима, а на којој
ће говорити немачки и српски стручњаци. Истог дана одржаће се
презентације компанија - учесница сајма. Након сваког презентационог блока предвиђен је кратак разговор он-лајн посетилаца са
представницима компанија.
„С обзиром на интересантан и јединствен концепт, Немачкосрпски сајам каријере биће одржаван и у наредним годинама.
Покренули смо и интернет презентацију сајма са свим потребним
информацијама, за све који се интересују за теме које ће овај догађај да обухвати”, изјавио је Милан Вучковић, сарадник Делегације немачке привреде и координатор овог догађаја.

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

Завршна конференција ПБИЛД пројекта

БОЉИ ЖИВОТ НА ЈУГУ СРБИЈЕ
Пројекат реализован у 13 општина у Пчињском и Јабланичком округу, укључујући и Бујановац, ефикасно је
окупио и објединио заједнице и организације, обувативши пола милиона људи

Заједнички програм УН у јужној Србији - ПБИЛД успешно
је завршен после три и по године, уз побољшање услова живота
грађана, превазилажење различитости и подстицање младих да
остану у локалним заједницама и допринесу њиховом развоју. Отварајући завршну конференцију финалних резултата и утицаја у
јужној Србији, која је протекле недеље одржана у Хотелу „Метропол“, државни секретар Министарства омладине и спорта Србије,
Ненад Боровчанин, истакао је да је реч о успешном пројекту чији
је циљ био да се спусте међуетничке тензије, нарочито међу младима.
Захваливши Уједињеним нацијама и њиховим агенцијама
на учешћу у пројекту који је иницирала Влада Србије, као и амбасадама Норвешке, Шпаније, Шведске и Швајцарске у Београду,
Боровчанин је навео да је ПБИЛД обухватио и многе друге активности, са циљем да се помогне младима, пре свега едукацијом и
отварањем омладинских клубова, да остану у локалним заједницама и допринесу изградњи бољег југа Србије. Боровчанин је оценио да овакви пројекти доприносе и напретку Србије у процесу
евроинтеграција.

Стални координатор и представник УН за Србију, Вилијам
Инфанте, истакао је да је пројекат, реализован у 13 општина у
Пчињском и Јабланичком округу, укључујући Бујановац, ефикасно окупио и објединио заједнице и организације, обувативши пола
милиона људи.
„Дигитализацијом докумената омогућен је бољи приступ јавним службама, издате су прве личне карте за 725 Рома, расељена
и избегла лица су укључена у живот локалних заједница, отворена
су нова радна места. Одрживост постигнутих резултата загарантована је тиме што је пројекат прихваћен на нивоу општина, чији
су представници уложили велике напоре у његову реализацију“,
навео је Инфанте.
Амбасадор Норвешке у Србији, Нилс Рагнар Камсваг, рекао је
да је његова земља учествовала у пројекту са 11 милиона круна,
односно милион и по евра, фокусирајући се углавном на развој
привреде. „Економски развој унапређује међуетничке односе“,
оценио је Камсваг, додавши да ће Норвешка наставити да пружа
снажну подршку развоју јужне Србије.
ПБИЛД програм је заједнички пројекат који је осмишљен и
спроведен на локалном нивоу, у складу са државним стратегијама
и приоритетима. Његов утицај је веома приметан у Јабланичком
и Пчињском округу. Спроведене су активности у погледу управљања миграцијама, економског развоја, социјалне кохезије и доброг управљања, као и јачања јавних служби. ПБИЛД је постигао,
а у неким случајевима и премашио свој циљ, који се односио на јачање стручних кадрова на југу Србије за инклузивни, мирољубив
и одржив развој. Поред осталог, основано је одељење Економског
факултета из Суботице у Бујановцу, жене су економски оснажене
кроз програм „Власинске домаћице”, док је 80 приправника обучено и запослено у локалним малим и средњим предузећима.
У Београду је одржана и једнодневна завршна конференција
Омладинске компоненте ПБИЛД програма, која је окупила више
од 180 учесника из целе Србије.

Бесплатна публикација о запошљавању

„Ово је почетак једне боље будућности и садашњости за младе људе који живе на југу Србије и који се суочавају са различитим
проблемима са којима се омладина у развијенијим деловима Србије не сусреће. Зато смо ми ту да створимо једнаке шансе за све
младе у Србији“, рекао је том приликом Ненад Боровчанин.
Омладинску компоненту програма спроводио је УНИЦЕФ, а
пружена је подршка развоју омладинских клубова (ОК) и волонтерских сервиса у осам општина/градова Јабланичког и Пчињског
округа (Лесковац, Владичин Хан, Бујановац, Прешево, Врање,
Власотинце, Бојник и Сурдулица) и демонстрирани су различити
модели рада који имају за циљ повећање информисаности, интеретничке сарадње, учешћа и социјалне инклузије младих, као и
унапређење професионалног развоја и квалитета провођења слободног времена. Изграђена су бројна партнерства и започете нове
иницијативе.
А.Б.

Сајмови запошљавања
Незапослене Нишлије су протекле недеље имале прилику
да потраже адекватан радни ангажман и упознају се са понудом фирми у свом граду. Сајам у нишкој Галерији „Србија”
окупио је више од 30 послодаваца који су понудили око 300
слободних радних места. Посла је било за дипломиране економисте и правнике, машинске инжењере, дипломиране инжењере информатике и електронике, технологе, административне раднике,...
„Недавно сам завршила студије на Економском факултету у Нишу и сада крећем у потрагу за радним ангажманом и
првим искуством у свету рада. Веома сам задовољна разговорима на данашњем сајму, али и понудом послова за моје занимање”, каже двадесетпетогодишња Милица.
Рума је била домаћин првог овогодишњег сајма запошљавања у Срему. Незапослени су имали прилику да се представе и предају своје радне биографије послодавцима румске
општине која привлачи велики број нових инвеститора. На
манифестацији коју је организовала Филијала Сремска Митровица, у сарадњи са локалном самоуправом и Локалним саветом за запошљавање Општине Рума, представила су се 24
послодавца. Тражено је преко 480 радника: бравари, лимари,
шивачи текстила, штеперке у обућарству, кројачи, дизајнери,
машински техничари,...
Филијала Кикинда је организовала сајам запошљавања у
Сенти, на коме је учествовало 20 послодавца
Филијала Суботица - Испостава Бачка Топола организује
сајам запошљавања 12. априла 2013. године, од 10 до 14 часова, у изложбеној сали Дома културе, Главна 12, Бачка Топола.
Позивају се лица са територије Бачке Тополе и Малог Иђоша
да посете манифестацију, као и да се претходно јаве свом саветнику, ради евидентирања учешћа и добијања додатних информација о припреми за сајам.
ЦЗИ
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Реформа система социјалне заштите по мери детета

ДЕЦА У ПОКРЕТУ

Не постоје званични статистички подаци о феномену деце која мигрирају, при чему су често изложена
ризицима од неадекватне бриге, економске и сексуалне експлоатације, злостављања, занемаривања и
насиља. Ова деца нису на прави начин третирана у систему заштите у Србији, нити су као посебна група
препознати од стране стручњака и доносилаца одлука

П

ојам „деца у покрету”, иако новијег датума, подразумева познати феномен деце која мигрирају, а која су
приликом тих миграција изложена посебним ризицима. По дефиницији „Сејв д чилдрен” (Save the Children),
то су „деца која из различитих разлога, добровољно или
присилно, у оквиру земље или између земаља, са или без родитеља или старатеља мигрирају, и коју покрет чини потенцијално
изложеним ризицима од неадекватне бриге, економске и сексуалне експлоатације, злостављања, занемаривања и насиља”. За
ову децу је својствено неповерење у људе и институције, страх од
осуђивања, стрес, траума и соматска обољења. Дефиниција именује и групе деце у покрету: избеглице, интерно расељену децу,
тражиоце азила, ирегуларне мигранте, жртве трговине људима,
децу укључену у живот и/или рад на улици, повратнике из процеса реадмисије.

Недостатак ефикасних програма
„Ове границе нису тако чврсте. Ови феномени су веома повезани, деца се померају из категорије у категорију, врло често могу
да се нађу у неколико категорија,“ рекла је Александра Галоња,
из НВО „Атина”, чланица експертског тима, на прошлонедељном
представљању резултата анализе „Деца у покрету - Положај и
програми подршке и заштите деце у покрету у Републици Србији“.
Истраживање које су у оквиру пројекта „Реформа система
социјалне заштите по мери детета” спровели НВО „Атина“, Група
484, „Сејв д чилдрен“ за северозападни Балкан, уз подршку Европске комисије, Фонда за отворено друштво у Србији и „Ред барна”
(Redd Barn - Save the Children Norway), приказује положај деце
миграната која су се налазила у Србији, а чији број непрестано рас-

Први корак
Иницијатива за извођење пројекта „Реформа система социјалне заштите по мери детета” мотивисана је намером да
се у деци у покрету у Републици Србији омогући остваривање
приступа адекватним услугама система социјалне заштите
заснованог на правима детета. Као први корак у остваривању
овог циља означено је утврђивање карактеристика деце у
покрету у Републици Србији, међународних стандарда у овој
области и процена адекватности и адаптибилности постојећег
система заштите на динамичан феномен транснационалних
димензија.

те, и указује на њихову перспективу током миграција, искуства и
ризике којима су била изложена током пута.
Јоланда Сан Хозе, шефица Оперативног сектора у Делегацији
Европске уније у Србији, истиче да је овакав пројекат у складу са
једним од главних циљева ЕУ, а то је заштита и промоција дечјих
права свуда у свету, и додаје да је број деце која миграцијама пролазе кроз економску и сексуалну експлоатацију све већи. Иако не
постоје званични статистички подаци о феномену деце у покрету,
сигурно је да су ова деца често изложена ризицима од неадекватне бриге, економске и сексуалне експлоатације, злостављања, занемаривања и насиља. Истраживачи закључују да деца у покрету
нису на исти начин третирана у систему заштите у Србији, нити су
као посебна група препозната од стране људи који се њима баве,
стручњака и доносилаца одлука. Такође, наглашавају недостатак
ефикасних програма и услуга за задовољавање потреба деце у
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покрету, што доводи до драматичних облика кршења дечијих права, а децу излаже додатним ризицима.
Татјана Стојић, из Фондације за отворено друштво, рекла је
да се систем социјалне заштите, за разлику од осталих система,
континуирано мења последњих година, али ипак нема довољно
капацитета да реагује на неке нове појаве и феномене, попут нових категорија угрожене деце.

Три групе миграната
Истраживање је обухватило разговор са 26 девојчица и 15 дечака који су категорисани у три групе миграната. У оквиру деце
из групе избеглих и расељених лица посебно се издваја поткатегорија ромске деце, као специфично осетљива на социјалну искљученост и експлоатацију. Прву групу представљају деца која имају
статус миграната у Србији (којима је Србија тренутна или жеље-

Нисам имала ништа. И никог...
По речима аутора, истраживање „Положај и програми
подршке и заштите деце у покрету у Републици Србији” настало је у циљу формулисања свеобухватног одговора на потребу
за креирањем адекватног система заштите и унапређења положаја ове групе деце. Посебан квалитет анализи даје сегмент
истраживања обављен са самом децом, у коме је могуће пронаћи аутентичне дечје одговоре на питања која се у процесу
унапређења система постављају. Ови одговори ће послужити
као полазна основа за развијање програма намењеног јачању
капацитета професионалаца/ки са мандатом у области заштите деце из владиног и невладиног сектора, као и за даље усавршавање система заштите и сервиса по мери детета, имајући
у виду специфичности и сложености положаја деце у покрету
у Србији.
Да је ситуација озбиљна, најбоље илуструју изјаве деце
које су забележене у овом истраживању.
„Када сам отишла у центар за социјални рад и рекла да
идем преко, они су ми само рекли да то можда није добро за
мене. Нису проверавали како идем, са ким идем, а требало је.
Шта сам мислила, кад сам одлучила да одем? Не знам, мислила сам биће ми боље, кад већ овде нисам имала ништа. И никог.
Знала сам тог човека од раније. Свашта је ту било, али није за
причу. Одвео ме у Швајцарску, претпостављам негде између
Немачке и Швајцарске”, изјавила је једна од малолетних испитаница.
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на дестинација), углавном из Авганистана, Сомалије и Ирана. У
другој групи испитаника су деца која су емигрирала из Србије у
земље Западне Европе, углавном у Шведску, Норвешку и Немачку, па су процесом реадмисије враћена у Србију. Овом групом су
обухваћена и деца чије су породице интерно расељене са Косова.
Трећу групу чине деца која су се селила унутар граница Србије,
углавном из најнеразвијенијих делова државе, највише из околине Лесковца, као и принудно расељена лица из неформалних ромских насеља. Ово су често деца из ромских породица која су изложена вишеструкој маргинализацији и дискриминацији и живе у
екстремно лошим условима.

Приступ здравственим услугама
На свету има више од једне милијарде миграната, од тога
214 милиона међународних миграната. Међународна организација за миграције изразила је забринутост због тога што
у већини земаља мигранти немају приступ здравственим
услугама. Тренутно су само Аргентина, Бразил, Француска,
Португал и Шпанија обезбедили свима приступ здравственим
услугама, укључујући и илегалне мигранте. Ова организација
подсећа да свет данас све више зависи од кретања људи и радне снаге, па ипак, мигранти у већини земаља немају адекватну здравствену заштиту услед недостатка правне регулативе у
системима јавног здравља.

Деца тражиоци азила из Авганистана и Сомалије наводе
ратно стање у земљи и угрожену безбедност као примарни узрок
миграција, деца повратници из земаља Западне Европе наводе
сиромаштво и недостатак перспективе, док мигрирали у Београд
наводе да су сиромаштво и веће могућности за проналажење
посла основни разлози због којих су њихови родитељи одлучили
да напусте претходно место боравка.

Сиромаштво и правна невидљивост
Издавачи публикације наглашавају недостатке централизованих база података, јер је немогуће утврдити прецизан број деце
у покрету којима је у протеклом периоду био неопходан неки од
видова подршке у систему социјалне заштите у Србији.
„То нису бројке о укупној популацији деце у покрету, већ само
број деце која су била у систему социјалне заштите и у евиденцији
различитих центара и организација цивилног друштва“, рекла је
Александра Галоња.
Према подацима Републичког завода за социјалну заштиту,
из 2011. године, повратника из реадмисије било је 1.070, 31 бескућник, 805 жртава трговине, 16.675 ромске деце, 2.549 жртава насиља, 90.984 социо-материјално угрожене деце. Према подацима
Центра за заштиту и помоћ тражиоцима азила, број деце која су
изразила намеру да траже азил у Србији је од 2008. године у сталном порасту (од 2 деце 2008. године, до 722 деце 2011. године), и
достиже 23,8% од укупног броја потенцијалних тражилаца азила.

Бесплатна публикација о запошљавању

Публикација наводи и податке Канцеларије за реадмисију,
који показују да је од укупно 1.606 повратника у 2011. години,
чак 39% било малолетног узраста (296 девојчица и 329 дечака).
У укупној популацији деце повратника проценат ромске деце је
чак 88,64%, па се наглашава да је неопходно креирати специфичне мере за ову рањиву групу и широк дијапазон услуга за њихово
социјално укључивање.
Одлука о миграцијама мотивисана је проценом родитеља
или детета да ће на неком другом месту имати веће могућности за
остваривање права. Према оцени стручњака, најчешће помињана карактеристика све деце са којима су радили је сиромаштво,
а додатну карактеристику представља правна невидљивост, која
их чини социјално искљученима и подложнијима злоупотребама и експлоатацији. Најчешћи ризици којима су изложена деца
у покрету су насиље у породици, занемаривање, злоупотреба и
експлоатација.
Према наводу једног од испитаника, деца често немају лична документа, здравствене књижице, а неретко имају озбиљније
здравствене проблеме. Професионалци истичу да је кључни корак
у пружању заштите овој деци креирање услова за укључивање у
образовни систем, систем социјалне и здравствене заштите.
А.Б.

НВО „Атина”
НВО „Атина”, основана 2004 године, организација је ангажована на програмима свеобухватног социјалног укључивања
жртава трговине људима и других видова експлоатације. Поред пружања директне помоћи жртвама, као посебну програмску целину организује и тренинге и едукације за професионалке/це из различитих области, како би се оснажили капацитети
институција и организација за пружање адекватне подршке
идентификованим жртвама трговине људима. У склопу процеса јачања капацитета институција и креирања политике у
овој области, „Атина” учествује и у програмима истраживања
и анализа феномена трговине људима, као и формулисања
могућих механизама и политика добрих пракси у области социјалног укључивања.

Save the Children
Водећа међународна независна организација за децу у
свету у региону северозападног Балкана улаже напоре ка побољшању стања права детета уопште, а посебно у области образовања, владавине дечијих права, заштите деце од свих облика насиља, као и заштите деце у случају катастрофа. Намеру
да омогући да свако дете ужива у правима која му припадају,
ова организација спроводи кроз охрабривање деце да самостално препознају и пријаве кршење својих права, као и кроз јачање структура у друштву које су дужне да та права обезбеде.

Група 484
Група 484 је од групе ентузијаста који су првенствено пружали хуманитарну, психосоцијалну, правну и информативну
помоћ избеглима из Хрватске и Босне и Херцеговине, а затим
расељенима са Косова и Метохије и повратницима из Западне
Европе, постала структурисана организација са системским
приступом проблематици присилних миграција и миграција
уопште. Директно пружање услуга постепено је проширено
на едукативни и истраживачки рад и утицање на доносиоце
одлука ради постизања трајних решења. Такође, уз оснаживање присилних миграната, Група 484 паралелно оснажује и
локално становништво, а посебно младе, да буду отворени и
толерантни за ново и различито, друге и другачије.
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Позивни центар 0800 300 301 (позив је бесплатан)
Адресе филијала НСЗ

Београд

Јагодина

Гундулићев венац 23-25
тел. 011/2929-100, 2929-000

Љубише Урошевића 16
тел. 035/201-011

Нови Сад

Ниш

Алберта Томе 2
тел. 021/4885-500

Ратка Вукићевића 3
тел. 018/501-200

Зрењанин

Пирот

Сарајлијина 4
тел. 023/519-800

Крушевац

Балканска 33
тел. 037/412-501

Лесковац

11. октобра 25
тел. 016/202-400

Пожаревац

Кнеза Милоша 59
тел. 010/305-000

Шумадијска 31
тел. 012/538-100

Прокупље

Цара Лазара 49
тел. 027/320-000

Смедерево

Доситејева 24
тел. 0230/411-700

Панчево

Бор

Ужице

Кикинда

Војводе Радомира Путника 20
тел. 013/306-800

Вршац

7. јула 29
тел. 030/453-100

Зајечар

Феликса Милекера 21
тел. 013/802-400

Николе Пашића 77
тел. 019/444-500

Сомбор

Ваљево

Апатински пут 1
тел. 025/464-000

Владике Николаја 1
тел. 014/295-600

Сремска
Митровица

Врање

Суботица

Цара Душана 78
тел. 036/302-000

Светог Димитрија 31
тел. 022/638-800
Трг слободе 3/3
тел. 024/644-600

Крагујевац

Светозара Марковића 37
тел. 034/505-500

www.nsz.gov.rs

Др Миладина Милића 2
тел. 026/633-900

Железничка 22
тел. 031/590-600

Пријепоље

Санџачких бригада 11
тел. 033/719-011

Чачак

Жупана Страцимира 35
тел. 032/303-700

Шабац

Тодора Шпанца 1
тел. 017/407-100

Масарикова 31
тел. 015/361-700

Краљево

Лозница

Нови Пазар

Косовска
Митровица

Шабана Коче 18
тел. 020/330-000

Кнеза Милоша 3
тел. 015/879-700

Џона Кенедија бб
тел. 028/420-600

Покрајинска
служба за
запошљавањe

Нови Сад

Булевар Михаjла Пупина 6/I
тел. 021/48-85-901

Покрајинска
служба за
запошљавањe

Косовска
Митровица

Дрварска 10
тел. 028/423-090

