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Измене Закона о високом образовању предвиђају већи број
положених испита као услов за студирање на буџету, при
чему ће број испитних рокова бити смањен
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Бизнис план није само форма коју је потребно испунити да
би се конкурисало за одређена средства или субвенције,
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Индекс одрживости ОЦД

ИНИЦИЈАТИВА ЗА
ПОРЕСКЕ ОЛАКШИЦЕ
Највећи напредак цивилног друштва забележен је у
категорији јавног заступања, док се најнижа оцена бележи
код финансијске одрживости
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Закон о високом образовању предвидео је да ће се од
ове школске године променити услови студирања. Прошлогодишњи студентски протести нису спречили његово
доношење, и за студирање на буџету студенти ће морати да дају више испита, али ће имати један испитни рок
мање. Већина факултета већ је и одредила који рок укида,
док студенти, који доста наде полажу у тај један, додатни
рок, нису спремни за нова правила.
Када се после студија врате у Србију и пожеле да се
запосле, млади се срећу са готово несавладивом администрацијом. Највећи проблем је нострификација диплома.
„Ако се поносимо тиме што смо на Шангајској листи,
хајде да је усвојимо као критеријум за признавање диплома без нострификације, бар за тих 500 плус универзитета
који се налазе на тој листи“, каже професор Јован Филиповић, са Факултета организационих наука.
У Пословном центру Филијале за град Београд ових
дана је повећано интересовање незапослених из социјално угрожених категорија, који долазе по потврде о завршеној обуци из предузетништва, како би остварили један од
услова конкурса Града Београда за доделу субвенција за
самозапошљавање. За све оне који нису завршили обуку,
Пословни центар Филијале за град Београд НСЗ ће организовати три термина за дводневну обуку „Пут до успешног предузетника“, 3, 10. и 17. септембра.
Америчка агенција за међународни развој објавила
је шеснаесто издање „Индекса одрживости организација
цивилног друштва”, који је добро познат међу великим
бројем непрофитних организација цивилног друштва активних у нашем региону. Истраживање које је обухватило
29 земаља, међу њима и Србију, било је повод за расправу
о трендовима, успесима и препрекама, као и изазовима
пред којима је цивилно друштво у Србији и региону. Индекс одрживости организација цивилног друштва у Србији
бољи је у односу на прошлу годину и износи 4,2, на скали
од 1 до 7, при чему је најбоља позиција 1. Индекс прати напредак душтвених и политичких промена у друштву, а истраживање се спроводи у последњих 15 година, при чему
у Србији од 1997. Испитује се цивилно друштво у седам
категорија - правно окружење, организациони капацитети, финансијска одрживост, јавно заступање, пружање
услуга, инфраструктура и имиџ у јавности.
Редакција

44
45
46

Послови Издавач: Национална служба за запошљавање; Директор: Синиша
Надбантић; Уредник: Весна Пауновић; Огласи: Марина Миловановић (marina.
milovanovic@nsz.gov.rs); Редакција: Београд, Дечанска 8/III, тел. 011/2929-520, факс:
2929-618, novine@nsz.gov.rs; Штампа: „Комазец„ доо Инђија; ISSN 1451-4757
Оглашавање у публикацији „Послови„ је бесплатно. Текст огласа за слободна
радна места можете предати у најближој филијали/служби НСЗ.

Нове инвестиције - „Лидл” и „Хјундаи” у Србији

ПЕРСПЕКТИВЕ ЗА
ЗАПОШЉАВАЊЕ

Немачки трговински ланац тренутно купује земљиште за маркете на нашем тржишту,
а Србију оцењује као земљу повољну за инвестирање. Из Владе најављују могућност да
„Хјундаи” отвори у Србији фабрику за производњу резервних делова за аутомобиле

„С

обзиром да смо у Србији крајем 2010. године регистровали наше предузеће, наглашавамо да се
налазимо у фази експанзије и куповине земљишта
за наше маркете”, изјавила је Јована Крстић, из Секретаријата за некретнине „Лидла” у Србији. Досадашњи резултати експанзије овог трговинског ланца представљају наставак улагања у српско тржиште, што је доказ да су Србију
препознали као земљу повољну за инвестирање. Иако нису
могли да одговоре о тачним локацијама, у „Лидлу” су потврдили да су до сада купили земљиште за маркете у Ваљеву,
Суботици, Новом Саду, Зрењанину, Нишу, Смедереву, док у
осталим градовима широм Србије активно раде на реализацији куповине земљишта. Из Чачка, Крагујевца и Кикинде
су најављивали долазак „Лидла”, али куповина плаца у тим
градовима није потврђена.

Здрава конкуренција
„Потврђујемо да смо купили земљиште и у Београду.
Желимо да нагласимо да имамо одличну сарадњу са локалним самоуправама у Србији, које нам пружају сву неопходну
помоћ и теже томе да сви бирократски послови буду завршени у најкраћем могућем року”, рекли су у „Лидлу”, чија
је политика пословања у Европи куповина више земљишта
и истовремено отварање више објеката. Такав начин пословања преузет је и у Србији.
„У овој фази не можемо да наведемо ни детаљније информације у вези са асортиманом робе, али могу обећати да
ће асортиман бити разноврстан и да ћемо се трудити да задовољимо потребе и жеље будућих купаца”, изјавила је Јована
Крстић.
Иако у компанији нису прецизирали датум, према ранијим најавама званичника Владе Србије, „Лидл” би прве
маркете у Србији требало да отвори следеће године, а у првој
фази планирано је отварање 15 малопродајних објеката од
2.000 квадрата у 15 српских градова.
„Још не тражимо раднике. Информације о отвореним
конкурсима за запошљавање биће објављене у дневним новинама и на интернет порталима за запошљавање, тако да ће
се тада заинтересовани моћи и пријавити. Отварање филијала омогућиће нова радна места не само у Београду, већ и у
другим градовима где ће ‚Лидл‘ пословати, као и здраву кон-

куренцију у сектору трговине”, навели су у компанији која је
један од најуспешнијих трговинских ланаца прехрамбеним
производима у Европи, где је заступљен са преко 9.000 продајних објеката у више од 20 европских земаља.

Могућности за сарадњу
Јужнокорејски „Хјундаи“, који је пети по величини произвођач аутомобила у свету, по свему судећи долази са намером да разговара о могућностима за сарадњу са српском
привредом, а први потпредседник Владе, Александар Вучић,
наговестио је могућност да „Хјундаи“ у Србији отвори фабрику за производњу резервних делова за аутомобиле. Вучић је
још у фебруару ове године наговестио да би не само „Хјундаи“, већ и „КИА” (јужнокорејски произвођач аутомобила),
могли да дођу у Србију, уколико добијемо датум за преговоре са ЕУ, јер је то увек добар сигнал страним инвеститорима.
„Јапанске, корејске, западне компаније долазе у земљу
тек када се добије датум (за преговоре са ЕУ), зато што је то
такозвани ‚no point back‘ (тачка од које нема повратка). То је
важно за запошљавање људи“, казао је тада Вучић.
„Хјундаи“ је у Србији присутан од октобра 2002. године
са продајном и сервисном мрежом за своје аутомобиле и до
данас је повећао своју продају за више од 10 пута и налази се на трећем месту по продаји моторних возила у нашој
земљи, а на глобалном нивоу заузима пету позицију међу
произвођачима аутомобила. Сарадња компанија из Србије
и „Хјундаија“ већ увелико постоји, јер се компанија „Јура“ из
Јужне Кореје, која у нашој земљи има четири фабрике, бави
производњом електроинсталација за јужнокорејске аутомобиле. „Јура“ је у Србији инвестирала до сада више од 60
милиона евра и запослила више од 5.000 радника, а у 2012.
је реализовала извоз вредан преко 120 милиона евра. „Хјундаи“ је увећао производњу у Европи, која и даље расте, без
обзира на економску кризу.
Крушевачки „Трајал“ је пословни партнер „Хјундаију“,
јер има склопљен заједнички аранжман са белоруском фирмом „Белшина“ за испоруку 5.000 гума фабрици „Хјундаија“
у Руској Федерацији и планира годишњу производњу од
120.000 гума корејском гиганту, које ће се продавати под
именом „Трајал“.

Индекс одрживости организација цивилног друштва

ИНИЦИЈАТИВА ЗА
ПОРЕСКЕ ОЛАКШИЦЕ

Највећи напредак цивилног друштва забележен је у категорији јавног заступања, док се
најнижа оцена бележи код финансијске одрживости

А

меричка агенција за међународни развој (УСАИД)
објавила је шеснаесто издање „Индекса одрживости
организација цивилног друштва”, који је добро познат међу великим бројем непрофитних организација цивилног друштва (ОЦД) активних у овом региону. Упркос повећаном броју нових ограничења која су наметнута
цивилном друштву у претходној години, ОЦД у централној и
источној Европи и Евроазији показују неке позитивне помаке ка одрживости у 2012. години. Свуда у региону, ОЦД кују
нове идеје и нове начине путем којих укључују грађане и
представнике власти у своје активности, а кроз дефинисање
нових заговарачких тема и повећану употребу интернет алата.

Међутим, неколико актуелних изазова постоји, а у њих
спадају законска ограничења која спутавају развој цивилног друштва, континуиране финансијске потешкоће, успорен
развој транспарентних мера, велики регионални диспаритети. Сви они прете да зауставе или чак преокрену конти-

нуирани развој цивилног сектора. Примера ради, од свих земаља које су двадесет година у транзицији, само седам има
укупну оцену одрживости која се на скали налази на највишем нивоу - побољшана одрживост, поручили су панелисти
конференције коју је организовала Национална коалиција за
децентрализацију, а на којој је представљен „Индекс одрживости организација цивилног друштва за централну и источну Европу и Евроазију“.
Истраживање које је обухватило 29 земаља из овог
дела света, међу њима и Србију, било је повод за расправу о
трендовима, успесима и препрекама, као и изазовима пред
којима је цивилно друштво у Србији и региону. Панелисти
су најавили да ће новом министру финансија бити упућене
иницијативе за пореске олакшице за функционисање цивилног сектора у непрофитним активностима од којих сви имају
користи.
„Врло брзо ћемо са таквом иницијативом контактирати
министра, заједно са владином Канцеларијом за сарадњу са
цивилним сектором. Постоји простор за такву могућност,

Расте број невладиних организација
Закључно са 25. августом ове године, у Србији је радило
20.951 удружење, за 12,9% више него у новембру 2012, 47 страних удружења или једно више него пре десетак месеци и 469
фондација и задужбина (за 16,9% више). Током 2012, при чему
се подаци односе на 11 месеци те године, број удружења је у поређењу са 2011. годином повећан за 14,9%, односно за 2.414 удружења. Међутим, број страних удружења је смањен за 11,5%,
односно за шест организација, док је број фондација и задужбина порастао за 5,5% или за 21 организацију.
Према истраживању из 2011, које је Канцеларија за сарадњу са цивилним друштвом спровела са Грађанским иницијативама под покровитељством УСАИД, око 46% ОЦД у Србији се бави културом, медијима и рекреацијом, укључујући
спорт, 42% образовањем и истраживањем, око 40% социјалним
услугама, животном средином 28%, а 9% су организације које се
баве јавним заступањем, законима и политикама.
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Чворови друштва
Чињеница да се цивилно друштво у великом броју земаља
још увек бори да обезбеди себи будућност, одражава стварност у
којој је изградња одрживости цивилног сектора дугорочан процес. Упркос изазовима, пракса у којој грађани заједно учествују
у решавању проблема постаје укорењена у свим земљама у региону, до те мере да су они стални чворови друштва. Било да се
боре за права деце са дислексијом у Летонији, врше притисак
да се одржи референдум о увозу неотровног отпада у Албанију
или промовишу превенцију од ХИВ-а и врше тестирање у Узбекистану, ОЦД у целом региону централне и источне Европе и
Евроазије активно одговарају на изазове са којима се суочавају
њихове земље. Индекс одрживости ОЦД се драматично променио од тренутка увођења - проширио се са 21 земље у региону Европе и Евроазије на 60 земаља у различитим регионима
широм света - стоји у уводу овогодишњег „Индекса одрживости
организација цивилног друштва”.

јер је то један од начина улагања у људе и остваривање њихових права”, рекао је државни секретар у Министарству
унутрашњих послова Владимир Божовић и оценио да је држава увела нулту толерацију за неплаћање пореза, тако да
ће и великим системима по потреби бити блокирани рачуни.
Директор Фондације за отворено друштво, Јадранка
Јелинчић, рекла је да још нема адекватних финансијских
закона који говоре како једна непрофитна институција организује профитну делатност и под којим условима је пропорционално ослобођена пореза уколико то поново уложи у
непрофитну делатност. Јелинчићева не види разлог зашто, на
пример, Министарство унутрашњих послова не би донирало
организације за људска права које би предложиле мере за
унапређење понашања полиције према припадницима ЛГБТ
популације.
Индекс одрживости организација цивилног друштва у
Србији бољи је у односу на прошлу годину и износи 4,2, на
скали од 1 до 7, при чему је најбоља позиција 1. Индекс пра-

ти напредак душтвених и политичких промена у друштву, а
истраживање се спроводи у последњих 15 година, при чему
у Србији од 1997. Испитује се цивилно друштво у седам категорија - правно окружење, организациони капацитети,
финансијска одрживост, јавно заступање, пружање услуга,
инфраструктура и имиџ у јавности.
Према индексу за 2012, Србија је напредовала у следећим категоријама: законски оквир (4,0 према 4,1 у 2011);
финансијска одрживост (5,3 у 2012. према 5,4 у 2011); јавно
заступање (3,5 према 3,6) и инфраструктура (3,6 према 3,7).
Истовремено је Србија стагнирала у три категорије - организациони капацитети (4,3), пружање услуга (4,2) и имиџ у
јавности (4,5). Као значајни догађаји за развој цивилног сектора у Србији у 2012. години, у извештају се наводе избори из
маја, промена власти, средства ЕУ за ре-грантинг, програми
едукације, флуктуација људи у цивилном сектору... У 1997.
години, када је почело праћење у Србији, Индекс одрживости
ОЦД био је 5,0, да би у 1998. и 1999. дошло до назадовања и
оцене 5,4. Најбољи резултат регистрован је 2003. године, када
је показатељ био 4,0.
А.Б.

Архус Србије
У Београду је крајем августа организована конференција која представља завршну
активност у оквиру пројекта „Архус караван 2013”, реализованог од стране Мреже Архус
центара Србије, уз подршку Амбасаде Савезне Републике Немачке и Мисије ОЕБС у Србији,
у периоду од јуна до августа ове године. На скупу су представљени резултати активности
спроведених у оквиру пројекта у 20 градова широм Србије, утврђено стање на терену у
погледу доступности информација из области животне средине, учешћа грађана у доношењу одлука и права на правну заштиту у питањима везаним за животну средину, као и
препоруке и наредни кораци које би требало предузети за унапређење примене Архуске
конвенције у Републици Србији.
Шеф Одељења за демократизацију Мисије ОЕБС у Србији, Јан Лунеберг, поручио је да је процес транзиције до одрживог развоја
незамислив без активног учешћа цивилног друштва. „Декларација Рио УН, која разматра питања животне средине, истиче улогу свих
грађана у решавању еколошких проблема”, рекао је Лунеберг на церемонији завршетка Архус кампање.
Помоћник министра енергетике и заштите животне средине, Хранислав Стојковић, напоменуо је да је учешће јавности у решавању еколошких проблема изузетно битно, јер сви проблеми потичу од свести људи. „Имамо проблем, нарочито у локалним самоуправама, са кадровима који располажу квалитетним информацијама и који би могли да оцене на који начин решавати проблеме животне
средине”, рекао је Стојковић.
Јавност није довољно упозната са појмом Архуске конвенције, као ни са правима и обавезама које из ње проистичу. Конвенција
се у већој или мањој мери спроводи у јединицама локалне самоуправе у Србији обухваћеним пројектом „Архус караван 2013”. Успостављање мреже Архус центара представља један од резултата пројекта.
Архуска конвенција је усвојена 25. јуна 1998. године, на четвртој Конференцији „Животна средина за Европу“, у граду Архусу
(Данска). Циљ усвајања Архуске конвенције је заштита права сваког појединца, садашњих и будућих генерација, на живот у животној
средини адекватној његовом здрављу и благостању. Архуска конвенција је међународно-правни инструмент за заштиту животне
средине која садржи 3 групе правила која се односе на: права грађана на доступност информација, права грађана да учествују у
доношењу одлука о животној средини, приступ правосуђу у случају да су претходна два права нарушена (правна заштита). Народна
скупштина Републике Србије је усвојила Закон о потврђивању Конвенције о доступности информација, учешћу јавности у доношењу
одлука и праву на правну заштиту у питањима животне средине (ратификовала Архуску конвенцију) 12. маја 2009. године („Сл. гласник РС - Међународни уговори”, бр. 38/09).

Бесплатна публикација о запошљавању
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У сусрет новој школској години
на универзитетима

ВИШЕ ИСПИТА,
МАЊЕ РОКОВА
Измене Закона о високом образовању
предвиђају већи број положених испита као
услов за студирање на буџету, при чему ће
број испитних рокова бити смањен

З

акон о високом образовању предвидео је да ће се од
ове школске године променити услови студирања.
Прошлогодишњи студентски протести нису спречили
његово доношење, и за студирање на буџету студенти
ће морати да дају више испита, али ће имати један испитни
рок мање. Већина факултета већ је и одредила који рок укида, док студенти, који доста наде полажу у тај један, додатни
рок, нису спремни за нова правила.

„Надамо се да до тога, ипак, неће доћи, пошто је нама потребно што више рокова, како бисмо дали што више испита.
Надам се да ћу дипломирати до тада! Млађим колегама ће
бити тешко, јер на нашем факултету постоји велики број тешких испита и потребни су бројни рокови да се сви исполажу“,
наглашава студент Правног факултета у Београду.
И поред законских одредби, студенти се надају да ово
није дефинитивно и да ће се наћи решење које ће одговарати
свима.
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„На Економском факултету студенти никада до сада
нису протестовали, зато што имамо добру сарадњу, како
парламент са факултетом, тако и студенти са универзитетом. Трудимо се да све проблеме решимо мирним путем, без
протеста. Наравно, у случају да не наиђемо на разумевање
и протест је једно од решења“, наглашава Иван Шашић, студент продекан на Економском факултету у Београду.
Студенти су кренули и са писањем петиције против
строжих услова студирања. „Подржаћемо студенте и почети
преговоре са Министарством просвете, чим буде постављен
нови министар. Услови студирања се пооштравају, а и даље
нису решени кључни проблеми, попут обимног градива и
могућности полагања испита преко колоквијума“, поручује
Данило Јеремић, председник Студентске конференције универзитета Србије (СКОНУС).
Међутим, евентуални преговори ће бити могући само
када је реч о бодовима потребним за упис на буџет, па се
упркос 50 бодова, које предвиђа Закон, може десити да и за
2013/14. остане 48 бодова као услов за школовање о трошку
државе.

Други уписни рок
Други уписни рок на факултетима државних универзитета
почео је 2. септембра и трајаће до 20. септембра. У Београду је
остало 540 места, у Новом Саду 1.411 места, у Крагујевцу 367
места, Нишу 991, а на Универзитету у Новом Пазару 213 места.
Комисија за акредитацију је недавно упозорила будуће бруцоше
да уписују само факултете који имају дозволу за рад и акредитоване студијске програме. У ресорном министарству најављују
ригорозније контроле, а могуће је да велики број одељења ван
седишта факултета буде затворен.
Потпредседница Комисије за акредитацију, Вера Вујчић
Ковачевић, у изјави за РТС нагласила је да у овом тренутку постоји акредитовано укупно 29 студијских програма за извођење
у 17 јединица без својства правног лица, како се по закону зову
истурена одељења, ван седишта установе.
„Ту је акредитовано за упис 1.500 студената. Видимо да
постоји далеко већи број студената уписаних на одељења која
нису акредитована и наш је савет да се студенти уписују на акредитоване студијске програме“, каже Вујчић Ковачевић. Према
њеним речима, све информације о акредитованим студијским
програмима, укључујући и оне који се изводе у јединицама, постоје на сајту Комисије (www.kapk.org), у електронској публикацији Водича за студенте.
„Ако се погледају неки сумарни подаци, у овом тренутку
на универзитетима у Србији постоји око 1.400 акредитованих
студијских програма за упис 65.600 студената на све нивое студија“, каже Ковачевићева. У току је други петогодишњи циклус
акредитације, а како објашњава потпредседница Комисије за
акредитацију, у Водичу поред назива студијског програма стоји
и година када је акредитован. Према закону, акредитација важи
пет година.
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„Прелаз на 50 бодова није велики и не верујем да би
изазвао веће незадовољство међу студентима. Међутим, повећање границе за буџет на свих 60 бодова, што се предвиђа
за 2014/15. годину, превелико је оптерећење за студенте и
не би требало да буде реализовано у овом периоду“, каже за
„Блиц” проф. др Бранислав Боричић, декан Економског факултета у Београду. Он напомиње да је смањење испитних
рокова на Економском факултету већ усклађено са Законом
и да ће од 2013/14. године студентима бити укинут фебруарски рок за испите из летњег семестра, а јулски за испите из
зимског.

Признавање диплома
Када се после студија врате у Србију и пожеле да се запосле, млади се срећу са готово несавладивом администрацијом.
Највећи проблем је нострификација диплома, која је по мишљењу многих стручњака дуплирање неких ствари. Требало би
имати више поверења у оно што долази из света.
„Ако се поносимо тиме што смо на Шангајској листи, хајде да је усвојимо као критеријум за признавање диплома без
нострификације, бар за тих 500 плус универзитета који се налазе на тој листи“, каже професор Јован Филиповић, са Факултета
организационих наука.
Осим на спорост, у Националној алијанси за локални економски развој (НАЛЕД) указују и на високе трошкове признавања диплома, који се крећу од 200 до 1.000 евра. Поређења
ради, у суседној Хрватској ти трошкови износе 55 евра. У Министарству просвете не оспоравају да проблема има, али да нису
нерешиви и да је већ покренута иницијатива да се постојећи закон о универзитету промени, односно да се практично направи
један центар при Министарству просвете, науке и технолошког
развоја који би се бавио проблемом признавања квалификација
у циљу запошљавања на начин како то ради већина земаља Европе.

Продекан за наставу Електротехничког факултета (ЕТФ),
проф. Др Лазар Сарановић, објашњава да се строжи услови
студирања, које предвиђа Закон о високом образовању, више
не могу одлагати и да број испита остаје исти док ће се број
рокова смањити.
„Промене закона су ступиле на снагу још прошле године.
Тада је прописано да је ове школске године другачији број
кредита, односно 50 кредита услов за буџет, и да се у наредној школској години смањује број испитних рокова на пет, а
у оној следећој на четири. Значи, ово није новина, већ нешто
што се зна одавно“, објашњава Сарановић и додаје да ЕТФ
планира да укине јулски рок, али да истовремено продужи
трајање јунског.
Бесплатна публикација о запошљавању

„Чак ни смањење са пет на четири испитна рока, које
би требало да уследи од 2014/15, неће бити оптерећење за
студенте, јер ће тиме добити лепше распоређене термине за
полагање“, сматра професор Сарановић.
Већина факултета планира да смањење рокова изведе
постепено, тако да студенти не осете нагло ову промену.
„Не могу се одједном уводити радикалне промене. Зато
ћемо ми укинути априлски рок, али ћемо вероватно оставити студентима могућност да и у том месецу полажу испите
током, на пример, једног викенда“, прича проф. др Илија Ковачевић, помоћник декана ФТН у Новом Саду.
Међутим, самим тим што број испита остаје исти, а
испитних рокова је мање, студенти ће морати више испита
да дају у једном року, како би могли да сакупе 50 поена који
су им неопходни да би уписали наредну годину на буџету.
А.Б.

Услови за напредовање
на универзитету
Минимални услови за избор у звања наставника на универзитетима у Србији по свој прилици неће бити скоро донети,
пошто је Конференција универзитета Србије (КОНУС) одбацила
почетни предлог и средином протеклог месеца формирала нову
комисију која би требало да утврди нове критеријуме, сазнаје
„Данас”.
Према Закону о високом образовању, минималне критеријуме за избор у звања наставника утврђује Национални савет за високо образовање на предлог КОНУС-а, и они ће бити
обавезујући за све универзитете у Србији. С обзиром да сада
постоји само препорука Националног савета о ближим условима за избор у звања, коју универзитети не морају да поштују,
утврђивање минималних критеријума требало би да уозбиљи
ситуацију у академском простору. То се не односи само на приватне, већ и на државне универзитете.
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После годишњег одмора

ПОВРАТАК
НА ПОСАО
Очекивања од одмора су велика, али ако
претерамо са идеализацијом имаћемо
проблема и са собом и са околином. Данашње
тенденције су да се уместо једног узима
неколико краћих одмора

П

овратак на посао после годишњег одмора за многе
је велики стрес. Уместо да радни елан порасте због
„напуњених батерија”, велики број људи осећа незадовољство и тешко им је да се врате редовним радним обавезама. Овакво нерасположење није ретка појава,
али психолози тврде да проблем не почиње на одмору или
после њега, већ знатно раније. Најчешће незадовољни крећемо на одмор, па престанак пријатних дешавања и повратак
свакодневним обавезама на нас делује као окидач за лоша
осећања.
- Очекивања од одмора, по правилу, врло су велика, а ако
претерамо са идеализацијом, имаћемо проблема и са собом и
са околином, каже за „Новости” психолог Првослав Плавшић.
- Одмор је велика потреба, али и ту треба наћи меру и радити
оно што нам је најпријатније, а не оно што се очекује. Некада
је довољно неколико дана мира и здравог сна, некада ноћ-две
провода, обилазак знаменитих места или само промена амбијента. Не дајте да идеална, замишљена слика одмора буде
угрожена баналним ситницама. Уосталом, није то последњи
одмор, радујте се новом. Данашње тенденције су да се уместо
једног великог користи неколико краћих одмора или предузимају викенд путовања током године, како се не бисмо превише истрошили.
Лоша осећања која нас сачекају после одмора могу јасно да осликају наше психичко стање. Како додаје Плавшић,
стрес је озбиљна ствар и појављује се ређе него што мислимо.
Ако смо већ пренапети, чак и најмањи проблем на одмору
може да буде окидач за стрес.
- Не треба да дозволимо да све што на путу не функционише, од превоза до смештаја, угрози наш одмор. Има људи

који више причају о проблемима који су их задесили него о
добрим и лепим стварима на одмору. Морамо да схватимо да
је реч о нашем проводу, уживању или миру и не смемо једни
другима загорчавати живот на одмору, додаје Плавшић.
Док једни упадају у замку „летње депресије” због годишњег одмора, други су незадовољни јер нису ни успели
да оду на одмор какав су прижељкивали. Летовање код куће
или рођака, без одласка у другу средину, нема очекивани
ефекат, па се људи враћају на посао, а да се нису заиста одморили. Чињеница да смо већ годинама у економској кризи не
утиче на наше жеље да путујемо на одмор. Напротив, чак и
Светска туристичка организација износи податке о порасту
туристичких кретања у време кризе.

Почети с обавезама
средином недеље
Да би повратак у реалност после одмора био лакши, неки
психолози препоручују да се с радом почне средином недеље.
На тај начин се лагано враћамо обавезама и избегавамо окидаче за незадовољство.
- Код нас је уобичајено да се на посао враћа од понедељка,
како би се максимално и викенди искористили за одмор. Међутим, ако се на радно место враћамо почетком недеље, препоручљиво је да се са дестинације где смо летовали вратимо пре
краја викенда. На тај начин ћемо избећи да готово нераспаковани одлазимо на посао или друге обавезе. Такав умор, комбинован са незадовољством и наглим скоком обавеза, може да буде
и опасан.

- Неки људи осећају да им је одмор за време кризе још
потребнији него пре. Они који имају више новца мисле да морају да иду на далеке дестинације, а они који немају средстава често одустају од одмора, каже Плавшић.
Незадовољству после одмора често кумује чињеница да
нас путовања коштају више него што смо планирали и смели да потрошимо. Ако цени летовања додамо провод и често
непотребне куповине, јасно је да уз добро осмишљен одмор
треба и добро испланирати трошкове.
- Наши људи су спремни да се опусте на одмору, а новчаник их у томе ограничава. Јавља се незадовољство које треба
избећи понашањем примеренијим нашем џепу. Поступци
других не би смели да нас избаце из финансијске равнотеже,
нити да узрокују тензије у породици или групи пријатеља,
упозорава Првослав Плавшић.
Извор: Новости
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На основу Анекса Споразума о уређивању међусобних
права и обавеза у реализацији програма или мера
активне политике запошљавања између Националне
службе за запошљавање и Општине Вршац за 2013.
годину, број 3600-1016-4/2013-1

На основу Анекса Споразума о уређивању међусобних
права и обавеза у реализацији програма или мера
активне политике запошљавања између Националне
службе за запошљавање и Општине Вршац за 2013.
годину, број 3600-1016-4/2013-1

ЈАВНИ ПОЗИВ
ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ ПРОГРАМА
СТРУЧНА ПРАКСА
У 2013. ГОДИНИ

ЈАВНИ ПОЗИВ
НЕЗАПОСЛЕНИМ ЛИЦИМА
ЗА ДОДЕЛУ СУБВЕНЦИЈЕ ЗА
САМОЗАПОШЉАВАЊЕ
У 2013. ГОДИНИ

Расписан од стране Националне службе за запошљавање,
у сарадњи са Општином Вршац, мења се у делу:

IV ДОНОШЕЊЕ ОДЛУКЕ
Одлуку о спровођењу програма стручне праксе доноси
Општина Вршац и објављује исту на огласној табли
Општине и огласној табли Националне службе за
запошљавање.
И у делу:

V ЗАКЉУЧИВАЊЕ УГОВОРА
Национална служба, Општина Вршац и послодавац у
року од 30 дана од дана доношења одлуке о спровођењу
програма стручне праксе закључују уговор.

На основу Анекса 1 Споразума бр. 0708-101-4/13 од
23.04.2013. год. о уређивању међусобних права и
обавеза у реализацији програма или мера активне
политике запошљавања, између Националне службе за
запошљавање и Града Ваљева,

Национална служба за запошљавање у
сарадњи са Градом Ваљево
ОБЈАВЉУЈЕ

ИЗМЕНУ ЈАВНОГ КОНКУРСА
ЗА ОРГАНИЗОВАЊЕ ЈАВНИХ
РАДОВА У 2013. ГОДИНИ
1. У делу I ОСНОВНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ, у трећем
пасусу, уместо: „Национална служба”, треба да стоји:
„градоначелник”.
2. У делу II НАМЕНА СРЕДСТАВА, у последњем пасусу,
после речи: „Национална служба” додаје се „/Град
Ваљево”.
3. У делу V ДОНОШЕЊЕ ОДЛУКЕ, други пасус, испод
поднаслова: Бодовање поднетих пријава, мења се тако
што уместо: „Национална служба”, треба да стоји: „Град
Ваљево”.
4. У делу V ДОНОШЕЊЕ ОДЛУКЕ, текст испод
поднаслова Одлука о одобравању спровођења јавних
радова брише се и додаје нови: „Одлуку о одобравању
спровођења јавних радова доноси градоначелник Града
Ваљева уз претходно мишљење Локалног савета за
запошљавање/комисије”.
У свему осталом текст Јавног конкурса остаје непромењен.

Бесплатна публикација о запошљавању

Расписан од стране Националне службе за запошљавање,
у сарадњи са Општином Вршац, мења се у делу:

IV ДОНОШЕЊЕ ОДЛУКЕ
Одлука о додели субвенције за самозапошљавање
Одлуку о додели субвенције за самозапошљавање
незапосленим лицима доноси Општина Вршац и
објављује исту на огласној табли Општине и огласној
табли Националне службе за запошљавање.
И у делу:

V ЗАКЉУЧЕЊЕ УГОВОРА

Општина
Вршац,
Национална
служба
за
запошљавање и подносилац захтева, у року од 45
дана од дана доношења Одлуке о одобравању субвенције
за самозапошљавање незапослених лица, закључују
уговор, којим се уређују међусобна права и обавезе и на
основу кога се врши исплата субвенције.
У свему осталом текст јавног позива остаје непромењен.

На основу Анекса 1 Споразума бр. 0708-101-4/13 од
23.04.2013. год. о уређивању међусобних права и
обавеза у реализацији програма или мера активне
политике запошљавања, између Националне службе за
запошљавање и Града Ваљева,

Национална служба за запошљавање у
сарадњи са Градом Ваљево
ОБЈАВЉУЈЕ

ИЗМЕНУ ЈАВНОГ ПОЗИВА ЗА
РЕАЛИЗАЦИЈУ ПРОГРАМА
СТРУЧНА ПРАКСА
У 2013. ГОДИНИ
1. У делу IV ДОНОШЕЊЕ ОДЛУКЕ, наслов Бодовање
поднетих захтева и 1, 2, и 3. пасус испод наслова БРИШУ
СЕ.
2. У делу IV ДОНОШЕЊЕ ОДЛУКЕ, текст испод наслова
Одлука о спровођењу програма стручне праксе БРИШЕ
СЕ, и додаје нови који гласи: „Одлуку о спровођењу
програма стручне праксе доноси градоначелник по
претходно прибављеном мишљењу Локалног савета за
запошљавање/комисије. Град Ваљево задржава правао
да приликом одлучивања по поднетом захтеву изврши
корекцију броја лица, у складу са расположивом квотом”.
У свему осталом текст Јавног позива остаје непромењен.
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На основу анекса Споразума бр. 0708-101-4/13 од 23.04.2013.
године о уређивању међусобних права и обавеза у реализацији
програма или мера активне политике запошљавања, између
Националне службе за запошљавање и Града Ваљева

III ПРИОРИТЕТИ У ОДОБРАВАЊУ СУБВЕНЦИЈЕ

ЈАВНИ ПОЗИВ
ПОСЛОДАВЦИМА ЗА ДОДЕЛУ
СУБВЕНЦИЈЕ ЗА ОТВАРАЊЕ
НОВИХ РАДНИХ МЕСТА
У 2013. ГОДИНИ,
НА ПОДРУЧЈУ ГРАДА ВАЉЕВА

Приоритет при додели средстава има послодавац са
производном делатношћу, који запошљава лице које припада
категорији теже запошљивих или рањивим категоријама, и то:
• незапослена лица старија од 45 година
• незапослена лица са инвалидитетом
• незапослени самохрани родитељи
• незапослена лица корисници услуга центра за социјални
рад и/или деца из хранитељских породица
• незапослена лица ромске националности
• незапослена избегла и расељена лица
• незапослена лица повратници по Споразуму о реадмисији
• незапослене жене.
Национална служба проверава испуњеност услова Јавног
позива и врши рангирање примљених захтева на основу
оцене бизнис плана. При оцени бизнис плана узимају се у
обзир следећи елементи за бодовање: делатност у коју се
инвестира, до сада коришћена средства НСЗ/Града Ваљева,
структура лица која се запошљавају, дужина пословања
подносиоца захтева, пораст броја запослених код подносиоца
захтева у претходна 3 месеца, потребни ресурси (пословни
простор, опрема и обртна средства), тржиште продаје, купци
и конкуренти и финансијски показатељи.

I ОПШТИ УСЛОВИ

IV ЗАХТЕВ ЗА ДОДЕЛУ СРЕДСТАВА

Субвенција за отварање нових радних места намењена је
послодавцима са седиштем на територији града Ваљева, који
ће запослити незапослена лица са евиденције Националне
службе за запошљавање -Филијала Ваљево, на неодређено
време, са пуним радним временом.

Послодавац подноси захтев са потребном пратећом
документацијом, лично или путем поште, Националној
служби за запошљавање - Филијали Ваљево у Ваљеву,
Владике Николаја 1.

Национална служба за запошљавање Филијала Ваљево у сарадњи са Градом
Ваљево
Расписује

Право на субвенцију за отварање нових радних места не
могу остварити удружења, директни корисници буџета, затим
послодавци који обављају делатности мењачница, коцкања,
клађења и сл, као и делатности у области експлоатације угља
и примарне пољопривредне производње.
Субвенција се одобрава послодавцима за отварање нових
радних места, у једнократном износу од 200.000,00 динара
по лицу.

II УСЛОВИ ЗА ОДОБРАВАЊЕ СРЕДСТАВА
Субвенција се одобрава послодавцу зa заснивање
радног односа са незапосленим лицем на неодређено
време, уколико испуњава следеће услове:
• да је послодавац економски способан и да му је седиште
на територији града Ваљева;
• да над послодавцем није покренут стечајни, односно
ликвидациони поступак;
• да је послодавац над којим је вођен стечајни поступак
и код кога је усвојен и у целини извршен план
реорганизације успешно пословао најмање 12 месеци;
• да је послодавац који је купио привредни субјекат над
којим је окончан поступак стечаја или ликвидације
успешно пословао најмање 12 месеци од дана куповине;
изузетно, уколико је период пословања краћи, потребно
је обезбедити банкарску гаранцију;
• да је уредно измирио обавезе по основу доприноса за
обавезно социјално осигурање за запослене у последња
3 месеца која претходе месецу у коме је поднет захтев;
• да подносилац захтева запошљава незапослена лица
која су пријављена на евиденцију код Филијале Ваљево
Националне службе, на подручју града Ваљева;
• да је незапослени за кога се тражи субвенција и који
је претходно био у радном односу код послодавца
- подносиоца захтева на евиденцији незапослених
најмање три месеца;
• да за исте раднике које запошљава уз субвенцију из
буџета града није поднео захтев и остварио субвенцију
из буџета Републике Србије.
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Подносилац захтева за доделу субвенције за ново
запошљавање доставља следећу документацију:
- попуњен захтев са бизнис планом на типском обрасцу
који се добија у НСЗ - Филијала Ваљево;
- уверење из евиденције незапослених, са назнаком:
„Ново запошљавање - за реализацију мера
предвиђених ЛАПЗ Града Ваљева”; за инвалидна
лица се поред уверења са евиденције незапослених
доставља и решење о инвалидности издато од стране
надлежног државног органа и доказ о процењеној
радној способности или диплома завршене специјалне
школе; за инвалидна лица која немају наведену
документацију доставља се налаз и мишљење надлежне
здравствене установе - медицине рада о врсти и степену
смањене радне способности са процењеном радном
способношћу за место које је наведено у захтеву; за
избегла и расељена лица - документација издата од
надлежног органа којом се доказује избеглички статус;
за децу из хранитељских породица - потврда
центра за социјални рад да је смештен у хранитељску
породицу; ако се запошљава незапослени родитељ
(када су оба родитеља незапослена, а имају малолетну
или децу на редовном школовању) достављају се: а)
венчани лист, б) извод са евиденције незапослених
за оба родитеља; ц) извод из књиге рођених за децу;
д) за пунолетну децу до 27 година старости која су на
редовном школовању доставља се потврда (уверење)
надлежне школе, односно факултета; ако се запошљава
самохрани родитељ, поред документације наведене под
б); ц) и д) доставља се пресуда о разводу брака, ако је
постојала брачна заједница;
- копија решења из регистра привредних субјеката;
- пореска пријава о обрачунатим и уплаћеним доприносима
за обавезно социјално осигурање на зараде/накнаде за
последња 3 (три) месеца која претходе месецу у коме је
поднет захтев, оверена од стране Пореске управе;
- извештај пословне банке о ликвидности (солвентности)
подносиоца захтева и промету на рачуну у последња 3
(три) месеца која претходе месецу у коме је поднет захтев;
- копија завршног рачуна за претходну годину, оверена
од надлежног органа, односно, за предузетнике - оверен
биланс успеха од надлежног органа ако запошљавају 5
и више радника.

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

Национална служба задржава право да тражи и друге доказе
релевантне за одлучивање о захтеву подносиоца.

V НАМЕНА СРЕДСТАВА
Субвенција послодавцима за запошљавање на новоотвореним
радним местима незапослених лица са евиденције НСЗ на
подручју града Ваљева, намењена је за опремање радног
места и стварање услова за рад, и то за: набавку основних
средстава, сировина, репроматеријала, резервних делова,
изградњу, доградњу и адаптацију пословног простора,
набавку робе за даљу продају и др.

VI ДОНОШЕЊЕ ОДЛУКЕ И
ЗАКЉУЧИВАЊЕ УГОВОРА
Одлуку о одобравању субвенције послодавцима за
запошљавање
на
новоотвореним
радним
местима
незапослених лица пријављених на евиденцију НСЗ
на подручју града Ваљева доноси градоначелник, по
прибављеном мишљењу локалног савета/комисије за
запошљавање.
На основу одлуке о одобравању субвенције послодавцима,
гарадоначелник са корисником субвенције закључује уговор
о међусобним правима и обавезама након уплате средстава
од стране Града.
Пре закључења уговора, корисник средстава је дужан
да достави:
• доказ о заснивању радног односа на неодређено време
за лица која се запошљавају (уговор о раду, пријава на
обавезно социјално осигурање);
• фотокопију картона депонованих потписа;
• фотокопију решења о ПИБ-у.
Средства обезбеђења су следећа:
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
650.000,00 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 650.000,00 динара, може
приложити било које од наведених додатних средстава
обезбеђења);
• за одобрена средства у износу од 650.001,00 динара
и више - 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 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 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.

VII ОБАВЕЗЕ ПОСЛОДАВЦА:
- да заснује радни однос на неодређено време са пуним
радним временом са новозапосленим радницима, у
минималном трајању од 2 (две) године, почев од дана
заснивања радног односа, а у року од 30 (тридесет) дана
од дана доношења Одлуке о додели субвенције;
- да редовно исплаћује зараду и доприносе за обавезно
социјално осигурање и да истеком календарске године
достави доказ о годишњој уплати доприноса за лица
из уговора (образац М-4 или ППОД обрасце оверене од
стране Пореске управе са изјавом корисника );
- уколико лицима која су обухваћена програмом
запошљавања престане радни однос, корисник средстава
је дужан да заснује радни однос са другим незапосленим
лицима са евиденције НСЗ у општини Ваљево, за
преостало време утврђено уговором;
- да обавести НСЗ - Филијалу Ваљево о свакој промени
која је од утицаја на реализацију уговорних обавеза;
- укупан број запослених не може бити мањи од броја
запослених на дан закључења уговора о заснивању
радног односа у периоду важења уговора.
Непотпуна и неблаговремена документација неће се узимати
у разматрање.
Рок за подношење захтева је 14 дана од дана
објављивања у локалном листу „Напред” (29.08.
2013).
Конкурсни материјал и све додатне информације могу се
добити у Националној служби за запошљавање - Филијала
Ваљево, Владике Николаја 1. Контакт телефони: 014/295616; 014/295-632.

Обука за
активно
тражење
посла

ЗА ПРАВНО ЛИЦЕ:
• за одобрена средства у износу до 650.000,00 динара
- две истоветне бланко соло менице са меничним
овлашћењима или једно од наведених додатних
средстава обезбеђења;
• за одобрена средства у износу од 650.001,00 динара и
више - 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.

Стекните
конкурентску
предност

Бесплатна публикација о запошљавању

Посао се не чека,
04.09.2013. | Број 533 |
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На основу анекса Споразума бр. 0708-101-4/13 од 23.04.2013.
године о уређивању међусобних права и обавеза у реализацији
програма или мера активне политике запошљавања, између
Националне службе за запошљавање и Града Ваљева

Национална служба за запошљавање Филијала Ваљево у сарадњи са
Градом Ваљево
Расписује

КОНКУРС
ЗА ДОДЕЛУ СУБВЕНЦИЈЕ
ЗА САМОЗАПОШЉАВАЊЕ
НЕЗАПОСЛЕНИХ ЛИЦА
У 2013. ГОДИНИ,
НА ПОДРУЧЈУ ГРАДА ВАЉЕВА
I ОПШТИ УСЛОВИ
Субвенција за самозапошљавање намењена је незапосленим
лицима која се воде на евиденцији Националне службе за
запошљавање на подручју рада Ваљева (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, ради
оснивања радње, задруге или другог облика предузетништва
или оснивања привредног друштва, уколико оснивач заснива
у њему радни однос.
У току трајања јавног позива незапослено лице може само
једном поднети захтев за коришћење субвенције.

II УСЛОВИ ЗА ОДОБРАВАЊЕ СРЕДСТАВА
Право на подношење захтева за доделу субвенције за
самозапошљавање има лице које је:
- пријављено на евиденцију незапослених Националне
службе за запошљавање најмање месец дана пре дана
подношења захтева и
- завршило инструктивну обуку за самозапошљавање
по плану и програму обуке у организацији Националне
службе или друге одговарајуће организације, а у циљу
подизања нивоа информисаности и компетентности за
отпочињање сопственог посла.
Право на субвенцију за самозапошљавање не може се
остварити у следећим случајевима;
- за обављање делатности пољопривредног газдинства,
удружења грађана и друштвених организација;
- за обављање делатности у области експлоатације угља,
такси превоза, мењачница, коцкања и клађења и др;
- уколико је лице већ остварило право на исплату новчане
накнаде у једнократном износу за самозапошљавање;
- да лице које подноси захтев није користило средства
по програму самозапошљавања НСЗ у претходних пет
година или није реализовало уговорну обавезу по
неком од претходних програма НСЗ.

III ЗАХТЕВ ЗА ДОДЕЛУ СРЕДСТАВА
Документација за подношење захтева:
- захтев са бизнис планом на прописаном обрасцу;
- доказ о завршеној обуци, уколико није завршена у
организацији Националне службе;
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- писана изјава подносиоца захтева о свим другим de
minimis државним помоћима које је добио у претходном
трогодишњем фискалном периоду и да ли му је и по ком
основу већ додељена државна помоћ за исте оправдане
трошкове или изјава подносиоца захтева да није
користио државну помоћ.
Национална служба/Град Ваљево задржава право да
тражи и друге доказе релевантне за одлучивање о захтеву
подносиоца.

IV НАМЕНА СРЕДСТАВА
Субвенција незапосленим лицима са евиденције НСЗ
на подручју града Ваљева намењена је за обављање
новорегистроване
делатности,
подстицај
развоју
предузетништва кроз пораст новоформираних радњи и
предузећа.

V ДОНОШЕЊЕ ОДЛУКЕ
И ЗАКЉУЧИВАЊЕ УГОВОРА
Одлуку о одобравању субвенције за самозапошљавање
незапослених лица доноси градоначелник, на основу
мишљења Локалног савета за запошљавање/Комисије
Града Ваљева, најмање једном месечно. Национална
служба проверава испуњеност услова Јавног позива и врши
рангирање примљених захтева на основу оцене бизнис плана.
При оцени бизнис плана узимају се у обзир следећи елементи
за бодовање: резултат инструктивне обуке, делатност у којој
се планира започињање новог бизниса, категорија лица,
тржиште (купци, конкуренти и добављачи), потребни ресурси
(пословни простор и опрема) и финансијски показатељи.
Градоначелник и подносилац захтева у року до 45 дана
од дана доношења одлуке о одобравању субвенције за
самозапошљавање незапослених лица, односно најкасније
до 30.11. текуће године, закључују уговор о међусобним
правима и обавезама.
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;
- средство обезбеђења уговорних обавеза;
- фотокопија уговора о отварању рачуна или картице
текућег рачуна;
- фотокопија картона депонованих потписа;
- фотокопија личне карте подносиоца захтева;
- 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.
Приликом закључивања уговора подноси се једно од
наведених средстава обезбеђења уговорних обавеза,
и то:
- две истоветне бланко трасиране 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.

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

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 ОСТАЛЕ ИНФОРМАЦИЈЕ

Лице је у обавези да отпочне обављање регистроване
делатности након подношења захтева, а најкасније до датума
потписивања уговора.

Захтев са бизнис планом, у два примерка, подноси се
надлежној организационој јединици Национaлне службе
- Филијала Ваљево, непосредно или путем поште, на
прописаном обрасцу који се може добити у Национaлној
служби - Филијала Ваљево.

VI ОБАВЕЗЕ ПОДНОСИОЦА ЗАХТЕВА НАКОН
ЗАКЉУЧИВАЊА УГОВОРА

Непотпуна и неблаговремена документација неће се узимати
у разматрање.

Након закључивања уговора подносилац захтева дужан је да:
обавља регистровану делатност у трајању од најмање
12 месеци, почев од дана отпочињања обављања
делатности и
испуњава све доспеле обавезе по основу јавних прихода,
у складу са законом.
У случају да корисник средстава не реализује обавезе
дефинисане уговором, дужан је да врати износ субвенције.

Рок за подношење захтева је 14 дана од дана објављивања
у локалном листу „Напред” (29.08.2013. године).
Конкурсни материјал и све додатне информације могу се
добити у Националној служби за запошљавање - Филијала
Ваљево, Владике Николаја 1, у Пословном центру (други
спрат). Контакт телефони: 014/295-627; 014/295-632.
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У ОВОМ БРОЈУ

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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ГРАДСКА ОПШТИНА СТАРИ ГРАД
УПРАВА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ
11000 Београд, Македонска 42
тел. 011/3300-551

Комунални инспектор

за рад у Одељењу за комуналне послове и комуналну
инспекцију, на одређено време од 6 месеци због
повећаног обима посла
УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, четворогодишње трајање
студија, положен државни и стручни испит по програму за вишу
и високу стручну спрему, најмање 3 године радног искуства.

Послови извршења и доставе

за рад у Одељењу за комуналне послове и комуналну
инспекцију, на одређено време од 6 месеци због
повећаног обима посла
УСЛОВИ: IV степен стручне спреме, најмање 6 месеци радног
искуства.

Послови архивара

за рад у Одељењу за општу управу, имовинско - правне
и стамбене послове, на одређено време од 6 месеци
због повећаног обима посла
УСЛОВИ: IV степен стручне спреме, коришћење рачунара, најмање 6 месеци радног искуства.
ОСТАЛО: да је кандидат држављанин Републике Србије; да
је пунолетан; да има општу здравствену способност; да није
осуђиван за кривично дело на безусловну казну затвора од најмање 6 месеци или за кривично дело које га чини неподобним
за обављање послове у државном органу. Пријаве са потребним
доказима, у оригиналу или оверене копије, подносе се Управи
Градске општине Стари град, на наведену адресу, у року од 8
дана од дана објављивања, а о пријавама ће се одлучити у року
од 15 дана од дана истека рока оглашавања. Контакт телефон
за информације: 011/3300-551.

Ваљево

НАРОДНА БИБЛИОТЕКА ОСЕЧИНА
14253 Осечина, Браће Недић 18
тел. 014/451-111, 452-324

Директор

на мандатни период од 4 године
УСЛОВИ: висока стручна спрема - друштвеног усмерења, VII
степен стручне спреме, три године радног искуства у култури.
Пријаве на оглас доставити на горенаведену адресу, у року од
15 дана од дана објављивања. Уз пријаву кандидати су дужни
да доставе следећу документацију: програм рада и развоја библиотеке за мандатни период; уверење о држављанству; извод
из матичне књиге рођених; оригинал или оверену фотокопију
дипломе о завршеној школи; уверење да нису осуђивани за кривично дело на безусловну казну затвора од најмање 6 месеци
или за кажњиво дело које их чини неподобним за обављање
послова.

НСЗ Позивни центар

0800 300 301
(позив је бесплатан)
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ГРАДСКА УПРАВА ЗА ЛОКАЛНИ РАЗВОЈ,
ПРИВРЕДУ, УРБАНИЗАМ И КОМУНАЛНЕ
ПОСЛОВЕ ГРАДА ВАЉЕВА
14000 Ваљево, Карађорђева 64
тел. 014/294-781

Административни послови

за рад у Одељењу за заједничке послове, на одређено
време од 12 месеци
УСЛОВИ: За обављање послова на радном месту за које се
објављује оглас може да конкурише кандидат који испуњава опште услове: да је држављанин Републике Србије, да је пунолетан, 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;
посебне услове: IV степен школске спреме, друштвеног или другог одговарајућег смера, положен стручни испит за рад у органима државне управе, најмање једна година радног искуства.
Уз пријаву на оглас, као доказе о испуњености услова кандидат
подноси следећу документацију: извод из матичне књиге рођених, уверење о држављанству, доказ о стеченом образовању,
доказ о радном искуству, доказ о положеном стручном испиту за
рад у органима државне управе, уверење да се не води истрага,
уверење да није осуђиван за кривична дела на безусловну казну
затвора у трајању од шест месеци, лекарско уверење овлашћене здравствене установе, личну и радну биографију. Пријаве са
комплетном документацијом доставити у затвореној коверти,
на горенаведену адресу, са назнаком: „За избор кандидата - за
административне послове - пријава на оглас (име и презиме) не отварај“. Пријаве доставити поштом или лично, на шалтер
писарнице (у приземљу Градске управе за локални развој, привреду, урбанизам и комуналне послове).

Послови вршења угоститељских услуга
запосленима

за рад у Одељењу за заједничке послове, на одређено
време од 12 месеци
УСЛОВИ: за обављање послова на радном месту за које се
објављује оглас може да конкурише кандидат који испуњава:
опште услове: да је држављанин Републике Србије, да је пунолетан, 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;
посебне услове: III степен школске спреме, угоститељског смера, најмање шест месеци радног искуства и санитарни преглед.
Уз пријаву на оглас као доказ о испуњености услова, кандидат
подноси следећу документацију: извод из матичне књиге рођених, уверење о држављанству, доказ о стеченом образовању,
доказ о радном искуству, уверење да се не води истрага, уверење да није осуђиван за кривична дела на безусловну казну
затвора у трајању од шест месеци, лекарско уверење овлашћене здравствене установе, личну и радну биографију. Пријаве са
комплетном документацијом доставити у затвореној коверти,
на горенаведену адресу, са назнаком „За избор кандидата - за
послове вршења угоститељских услуга запосленима - пријава на
оглас (име и презиме) - не отварај“. Пријаве доставити поштом
или лично, на шалтер писарнице (у приземљу Градске управе
за локални развој, привреду, урбанизам и комуналне послове).

ГРАДСКА УПРАВА ЗА ДРУШТВЕНЕ
ДЕЛАТНОСТИ, ФИНАНСИЈЕ, ИМОВИНСКЕ И
ИНСПЕКЦИЈСКЕ ПОСЛОВЕ ГРАДА ВАЉЕВА
14000 Ваљево, Карађорђева 64
тел. 014/294-781

Имовинско - правни послови и послови
евиденције непокретности

за рад у Одељењу за имовинске послове и општу
управу, на одређено време од 12 месеци
УСЛОВИ: За обављање послова на радном месту за које се
објављује оглас може да конкурише кандидат који испуњава опште услове: да је држављанин Републике Србије, да је пунолетан, да има општу здравствену способност, да није под истра-
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гом 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;
посебне услове: VII степен стручне спреме, завршен правни
факултет, положен стручни испит за рад у органима државне
управе, најмање једна година радног искуства. Уз пријаву на
оглас, као доказе о испуњености услова кандидат подноси следећу документацију: извод из матичне књиге рођених, уверење
о држављанству, доказ о стеченом образовању, доказ о радном
искуству, доказ о положеном стручном испиту за рад у органима
државне управе, уверење да се не води истрага, уверење да
није осуђиван за кривична дела на безусловну казну затвора у
трајању од шест месеци, лекарско уверење овлашћене здравствене установе, личну и радну биографију. Пријаве са комплетном документацијом доставити у затвореној коверти, на горенаведену адресу, са назнаком: „За избор кандидата - за имовинско
- правне послове и послове евиденције непокретности - пријава на оглас (име и презиме) - не отварај“. Пријаве доставити
поштом или лично, на шалтер писарнице (у приземљу Градске
управе за локални развој, привреду, урбанизам и комуналне
послове).

Послови буџета и финансирања преко буџетских
фондова
за рад у Одељењу за финансије,
на одређено време од шест месеци

УСЛОВИ: За обављање послова на радном месту за које се
објављује оглас може да конкурише кандидат који испуњава опште услове: да је држављанин Републике Србије, да је пунолетан, 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;
посебне услове: VII степен стручне спреме, завршен економски
факултет, положен стручни испит за рад у органима државне
управе, најмање три године радног искуства. Уз пријаву на
оглас, као доказе о испуњености услова кандидат подноси следећу документацију: извод из матичне књиге рођених, уверење
о држављанству, доказ о стеченом образовању, доказ о радном
искуству, доказ о положеном стручном испиту за рад у органима
државне управе, уверење да се не води истрага, уверење да
није осуђиван за кривична дела на безусловну казну затвора у
трајању од шест месеци, лекарско уверење овлашћене здравствене установе, личну и радну биографију. Пријаве са комплетном документацијом доставити у затвореној коверти, на горенаведену адресу, са назнаком: „За избор кандидата - за послове
буџета и финансирања преко буџетских фондова - пријава на
оглас (име и презиме) - не отварај“. Пријаве доставити поштом
или лично, на шалтер писарнице (у приземљу Градске управе
за локални развој, привреду, урбанизам и комуналне послове).

Вршац

ОПШТИНА ВРШАЦ ОПШТИНСКА УПРАВА
26300 Вршац, Трг победе 1
тел. 013/800-500

Наплата пореских и других обавеза и теренске
контроле
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, 83/05 и
23/13), 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: средња стручна спрема - економског, правног
или другог смера, 1 година радног искуства, положен државни
стручни испит, 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.

Бесплатна публикација о запошљавању

ДРУШТВО ЗА СТАМБЕНО ПОСЛОВАЊЕ
„ИНВЕСТ СТАН“ ДОО ВРШАЦ
26300 Вршац, Никите Толстоја 3
тел. 013/834-783

Директор

на мандатни период од 4 године
УСЛОВИ: да је кандидат пунолетан и пословно способан; високо
образовање економског, правног или техничког смера стечено
на основним студијама у трајању од најмање четири године;
најмање три године радног искуства; да није осуђиван за кривично дело против привреде, правног саобраћаја и службене
дужности; да није под истрагом и да није подигнута оптужница
за кривична дела; да му није изречена мера безбедности забране обављања делатности која је претежна делатност предузећа; да познаје пословање из делатности привредног друштва.
Стручна оспособљеност, знања и вештине оцењују се у изборном поступку увидом у доказе који су приложени уз пријаву кандидата и усменим разговором са кандидатима који испуњавају
услове утврђене конкурсом. Пријава на конкурс треба да садржи: име и презиме кандидата, датум и место рођења, адресу
становања, податке о образовању, податке о врсти и дужини
радног искуства и податке о посебним областима знања. Докази
који се прилажу уз пријаву: извод из матичне књиге рођених,
диплома о стручној спреми; исправе којима се доказује радно
искуство (потврде или други акти којима се доказује да кандидат има радног искуства минимум три године); радна књижица;
изјава кандидата дата под кривичном и материјалном одговорношћу да није члан органа политичке странке, односно да му
је одређено мировање у вршењу функције у органу политичке
странке; уверење надлежног органа да није осуђиван за кривично дело против привреде, правног саобраћаја и службене
дужности; уверење надлежног суда да није под истрагом и да
против њега није подигнута оптужница за кривична дела, уверење надлежног органа да му није изречена мера безбедности забране обављања делатности која је претежна делатност
предузећа; лекарско уверење о здравственој способности (за
кандидата који буде изабран). Сви докази прилажу се у оригиналу или у овереној фотокопији. Рок за подношење пријава
је 15 дана и почиње да тече наредног дана од дана објављивања у публикацији „Послови“. Пријава са доказима о испуњавању услова подноси се на горенаведену адресу, са назнаком:
„За јавни конкурс за именовање директора“. Неблаговеремене,
неразумљиве и пријаве уз које нису приложени сви потребни
докази неће бити разматране. Лице задужено за обавештења о
конкурсу: Веселин Тутић, дипл. правник, број тел. 013/834-783,
сваког радног дана, од 11,00 до 14,00 часова.

Зајечар

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

Грађевинско - комунални инспектор

за рад у Одељењу за урбанизам, грађевинарство,
инспекцијске послове и извршења, на одређено време
до 12 месеци, због привремено повећаног обима посла
УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, факултет техничких или
природних наука, положен стручни испит, 1 година радног искуства, држављанство Републике Србије, општа здравствена способност, да кандидат није осуђиван за кривично дело на безусловну казну затвора у трајању од најмање 6 месеци или за
кажњиво дело које га чини неподобним за рад у државним органима. Пријаве са доказима о испуњавању услова доставити на
адресу Општинске управе Бољевац, са назнаком: „Пријава на
оглас”, у року од 8 дана од дана објављивања у публикацији
„Послови“.
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Зрењанин

К ра г у ј е в а ц

ОПШТИНА НОВИ БЕЧЕЈ
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ НОВИ БЕЧЕЈ

ОПШТИНСКА УПРАВА ОПШТИНE
АРАНЂЕЛОВАЦ

Начелник Општинске управе Нови Бечеј

на одређено време од 12 месеци, за рад у стручној
служби органа Општине Аранђеловац

23272 Нови Бечеј, Жарка Зрењанина 8
тел. 023/771-135
факс: 023/772-500

на период од пет година

УСЛОВИ: Кандидат мора да испуњава услове за заснивање
радног односа прописане чл. 6 Закона о радним односима у
државним органима („Службени гласник РС”, бр. 48/91, 66/91,
44/98, 49/99, 34/2001, 39/2002, 49/2005, 79/2005 и 23/2013): да
је држављанин РС, да је пунолетан, да има општу здравствену способност 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. Кандидат мора да испуњава и услове прописане
чл. 56 став 2 Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС”, бр. 129/2007): завршен правни факултет, положен
испит за рад у органима државне управе и најмање пет година
радног искуства у струци. Кандидат уз пријаву са биографијом
подноси следећа документа (у оригиналу или у овереној фотокопији): диплому о завршеном правном факултету, уверење о
положеном државном стручном испиту или доказ о положеном
правосудном испиту, доказ о радном искуству, извод из матичне књиге рођених, уверење о држављанству РС, уверење о
здравственој способности (накнадно по доношењу одлуке о
избору кандидата), уверење полицијске управе 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 (издато након објављивања огласа) и уверење надлежног суда да против лица није
покренута истрага и да није подигнута оптужница (издато након
објављивања огласа). Пријаве на оглас, са доказима о испуњавању услова, подносе се у року од 15 дана од дана објављивања
у публикацији „Послови”, на адресу: Општинско веће Општине
Нови Бечеј, 23272 Нови Бечеј, Жарка Зрењанина 8, са назнаком:
„За оглас за начелника Општинске управе Нови Бечеј”, поштом
или се могу предати у писарници Општинске управе Нови Бечеј,
Жарка Зрењанина 8, соба бр. 16. Неблаговремене и непотпуне
пријаве неће се узимати у разматрање. Додатне информације
могу се добити на број телефона: 023/771-135.

КОсовск а Митровиц а

ОПШТИНСКА УПРАВА ОПШТИНЕ ЛЕПОСАВИЋ
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЛЕПОСАВИЋ
38218 Лепосавић

Шеф месне канцеларије

на одређено време због повећаног обима посла, на
период од годину дана
УСЛОВИ: средња стручна спрема, економског смера или гимназија, положен испит за рад у органима државне управе и најмање једна година радног искуства. Кандидат поред наведених
посебних услова треба да испуњава и услове предвиђене чл. 6
Закона о радним односима у државним органима и приложи следеће доказе: да је држављанин Републике Србије, да је пунолетан, да има општу здравствену способност, прописану стручну
спрему, 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. Пријаве
се подносе в.д. начелнику Општинске управе, у року од 8 дана
од дана објављивања, преко писарнице Општине. Непотпуне и
неблаговремене пријаве неће се узимати у разматрање. О извршеном пријему кандидати ће бити благовремено обавештени.
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34300 Аранђеловац, Венац слободе 10
тел. 034/711-311

Информациони и документациони послови

УСЛОВИ: VII или VI степен стручне спреме, друштвеног смера,
познавање рада на рачунару и положен стручни испит за рад
у органима државне управе. Уз пријаву на оглас приложити
следећу документацију: извод из матичне књиге рођених (оверену фотокопију); уверење о држављанству (не старије од 6
месеци); доказ да се против кандидата не води истрага, нити
је подигнута оптужница; доказ да није осуђиван за кривично
дело на безусловну казну затвора од најмање 6 месеци или за
кажњиво дело које га чини неподобнимза обављање послова у
државним органима. Документа се предају у оригиналу или оверене фотокопије истих. Пријаве слати на горенаведену адресу,
са назнаком: „Пријава на оглас“. Уверење о општој здравственој
способности доставља само изабрани кандидат. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узети у разматрање.

Ниш

ОПШТИНСКА УПРАВА ОПШТИНЕ РАЖАЊ
37215 Ражањ, Трг Светог Саве 33

Послови у канцеларији за локално - економски
развој и ангажовање на пословима за заштиту
животне средине
на одређено време од 3 месеца
ради замене одсутног радника

УСЛОВИ: VII степен стручне спреме, завршен економски факултет; да је кандидат држављанин Републике Србије; да је пунолетан; да има општу здравствену способност; да има прописану
стручну спрему; да није осуђиван за кривично дело на безусловну казну затвора од најмање 6 месеци или за кажњиво дело које
га чини неподобним за обављање послова у државном органу;
да испуњава друге услове утврђене законом, другим прописима
или актом о систематизацији радних места у органу. Уз пријаву
доставити: фотокопију дипломе о траженој стручној спреми;
извод из матичне књиге рођених; уверење о држављанству;
лекарско уверење и уверење да се против лица не води кривични поступак. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће бити
разматране.

Национална служба за
запошљавање

Обука за активно
тражење посла
Информисаност
сигурност
самопоуздање
Национална служба за запошљавање • www.nsz.gov.rs
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Нови Са д

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ВЛАДА АП ВОЈВОДИНЕ
СЛУЖБА ЗА УПРАВЉАЊЕ
ЉУДСКИМ РЕСУРСИМА
21000 Нови Сад, Булевар Михајла Пупина 16
тел. 021/4874-842
факс: 021/4874-742
e-mail: ljudski.resursi@vojvodina.gov.rs

На основу члана 9 Закона о радним односима у државним органима („Службени 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, 23/13 - одлука УС) 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 СЕКРЕТАРИЈАТУ ЗА КУЛТУРУ И ЈАВНО
ИНФОРМИСАЊЕ
1. Орган у коме се радно место попуњава:
Покрајински секретаријат за културу и јавно информисање
2. Радно место које се попуњава:

Стручни сарадник за регионалну
сарадњу и пројекте
на неодређено време
1 извршилац

3. Опис послова радног места: Обавља мање сложене студијско - аналитичке послове у којима се примењују утврђене
методе рада, стручне технике, односно утврђени поступци који
су најчешће прецизно одређени, припрема и израђује пројекте
у области културе и јавног информисања, припрема програме
сарадње између покрајинског секретаријата и културних установа и медија у региону, одговоран је за правилну примену
утврђених метода рада, поступака и стручних техника, а самосталност је ограничена надзором непосредног руководиоца и
његовом помоћу, када решавање сложених стручних проблема
захтева додатно знање и искуство и обавља и друге послове
по налогу непосредног руководиоца, покрајинског секретара и
помоћника покрајинског секретара.
4. Услови потребни за запослење на радном месту: високо образовање стечено на студијама другог степена друштвено - хуманистичких наука (мастер академске студије, специјалистичке академске студије), односно на основним студијама
друштвено - хуманистичких у трајању од најмање четири године, положен државни стручни испит, најмање годину година
радног стажа у струци, основни ниво оспособљености за рад на
рачунару (ECDL START) и пробни рад од три месеца.

9. Адреса на коју се подносе пријаве: Покрајински секретаријат за културу и јавно информисање, Булевар Михајла Пупина
16, Нови Сад.
10. Име лица задуженог за давање обавештења о огласу:
Немања Јованов, стручни сарадник за правне послове у области
буџетског финансирања, број тел. 021/4874-838.
11. Докази који се прилажу:
- пријава на оглас у којој је потребно навести тачну адресу
становања и контакт телефон;
- фотокопија личне карте;
- фотокопија радне књижице;
- Curriculum Vitae - радна биографија;
- уверењe о држављанству, не старије од шест месеци (оригинал или оверена фотокопија);
- извод из матичне књиге рођених (оригинал или оверена
фотокопија);
- уверење о некажњавању издато од стране МУП-а, не старије
од шест месеци;
- 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 (оригинал или оверена фотокопија);
- фотокопија доказа о радном стажу у струци (потврде,
решења, уговори и други акти из којих се може утврдити на
којим пословима и са којом стручном спремом је стечен радни стаж).
12. Датум оглашавања: 04. септембар 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 секретаријата за културу и јавно информисање и у гласилу организације надлежне за послове запошљавања.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ВЛАДА АП ВОЈВОДИНЕ
СЛУЖБА ЗА УПРАВЉАЊЕ
ЉУДСКИМ РЕСУРСИМА
21000 Нови Сад, Булевар Михајла Пупина 16
тел. 021/4874-842
факс: 021/4874-742
e-mail: ljudski.resursi@vojvodina.gov.rs

На основу члана 9 Закона о радним односима у државним органима („Службени 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, 23/13 - одлука УС) 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 СЕКРЕТАРИЈАТУ ЗА КУЛТУРУ И ЈАВНО
ИНФОРМИСАЊЕ

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.

1. Орган у коме се радно место попуњава: Покрајински
секретаријат за културу и јавно информисање

6. Одлука о избору: Одлуку о избору између пријављених кандидата доноси покрајински секретар за културу и јавно информисање.

Стручни сарадник за правне послове у области
буџетског финансирања

7. Meсто рада: Нови Сад, Булевар Михајла Пупина 16.
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 05.
септембра 2013. године, а истиче 19. септембра 2013. године.

Бесплатна публикација о запошљавању

2. Радно место које се попуњава:

на неодређено време
1 извршилац

3. Опис послова радног места: Обавља мање сложене опште
правне и материјално - финансијске послове, прати законе и
друге прописе којима се уређује област материјално - финансијског пословања и буџетског финансирања установа у области
културе и поступак јавних набавки и прати њихову примену у
пракси; израђује споразуме о сарадњи и споразуме, односно
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протоколе о суфинансирању пројеката у области културе, уговоре и појединачна решења о додели финансијских средстава
корисницима буџетских средстава у области културе; обавља
послове на припреми и извршењу буџета; спроводи поступак јавних набавки, учествује у поступку расподеле средстава
добијених из донација и стара се о правилној расподели донаторских средстава на кориснике; учествује у изради предлога
закључака поводом анализа, извештаја и информација које се
односе на финансирање установа у области културе; израђује
опште акте Секретаријата који се односе на финансирање и
суфинансирање установа у области културе; израђује уговоре о делу, уговоре о повременим и привременим пословима и
друге уговоре и опште и појединачне акте који се односе на
исплате накнада, хонорара, помоћи, награда и сл, када се средства исплаћују из буџета Покрајине; обавља и друге послове
по налогу непосредног руководиоца, одговоран је за правилну
примену утвђених метода рада, поступака и стручних техника, а
самосталност у раду ограничена је повременим надзором непосредног руководиоца и његовим општим усмерењима и општим
упутствима за решавање сложенијих методолошких, процедуралних или техничких проблема.
4. Услови потребни за запослење на радном месту: високо образовање на студијама другог степена друштвено - хуманистичких наука у области правних наука (дипломске академске студије - мастер, специјалистичке академске студије) или на
основним студијама правних наука у трајању од најмање четири
године и завршен приправнички стаж, односно најмање годину
дана радног стажа у струци и положен државни стручни испит
или на правним академским студијама првог степена (основне
академске студије) и најмање четири године радног стажа у
струци или са најмање пет година радног стажа у покрајинској
управи и положен државни стручни испит, основни ниво оспособљености за рад на рачунару (ECDL START) и пробни рад од
три месеца.
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 секретар за културу и јавно информисање.
7. Meсто рада: Нови Сад, Булевар Михајла Пупина 16

12. Датум оглашавања: 04. септембар 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 секретаријата за културу и јавно информисање и у гласилу организације надлежне за послове запошљавања.

ЦЕНТАР ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД
ОПШТИНЕ БАЧКА ПАЛАНКА

21400 Бачка Паланка, Југословенске армије 23

Директор

на период од 4 године
УСЛОВИ: високо образовање стечено на студијама другог степена (мастер академске студије, специјалистичке академске студије, специјалистичке струковнхе студије), односно на основним студијама у трајању од најмање 4 године и одговарајући
академски, односно стручни назив у области правних, економских, психолошких, педагошких, андрагошких и социолошких
наука, односно стручни назив: дипломирани социјални радник; најмање пет година радног искуства у струци; да кандидат поседује организаторске способности; да није осуђиван и
да се против њега не води кривични поступак за кривична дела
која га чине неподобним за рад у државним органима. Потребна
документација: извод из матичне књиге рођених (не старији од
6 месеци); уверење о држављанству (не старије од 6 месеци);
уверење, односно диплома о стеченом образовању; уверење о
радном искуству или оверена фотокопија радне књижице; уверење да кандидат није осуђиван; уверење да се против њега
не води кривични поступак, односно да није стављен захтев за
спровођење истраге или одређених истражних радњи, да није
подигнута оптужница или оптужни предлог за кривична дела
за која се гоњење предузима по службеној дужности. Уз доказе
о испуњености услова конкурса, кандидат је дужан да поднесе Програм рада за мандатни период за који се врши избор.
Пријаве са потребном документацијом, са назнаком: „За конкурс
за именовање директора“, слати поштом на наведену адресу
или доставити лично у пријемну канцеларију, радним даном, у
времену од 07,00 до 14,00 часова. Непотпуне и неблаговремене
пријаве неће се узимати у разматрање.

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 05.
септембра 2013. године, а истиче 19. септембра 2013. године.

ОПШТИНСКА УПРАВА ОПШТИНЕ НОВА ВАРОШ

9. Адреса на коју се подносе пријаве: Покрајински секретаријат за културу и јавно информисање, Булевар Михајла Пупина
16, Нови Сад.

Радник за послове наплате- инспектор наплате

10. Име лица задуженог за давање обавештења о огласу:
Немања Јованов, стручни сарадник за правне послове у области
буџетског финансирања, број тел. 021/4874-838.
11. Докази који се прилажу:
- пријава на оглас у којој је потребно навести тачну адресу
становања и контакт телефон;
- фотокопија личне карте;
- фотокопија радне књижице;
- Curriculum Vitae - радна биографија;
- уверењe о држављанству - не старије од шест месеци (оригинал или оверена фотокопија);
- извод из матичне књиге рођених (оригинал или оверена
фотокопија);
- уверење о некажњавању издато од стране МУП-а, не старије
од шест месеци;
- 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 (оригинал или оверена фотокопија);
- фотокопија доказа о радном стажу у струци (потврде,
решења, уговори и други акти из којих се може утврдити на
којим пословима и са којом стручном спремом је стечен радни стаж).
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Пријепоље
31320 Нова Варош, Карађорђева 32
тел. 033/63-728

УСЛОВИ: висока стручна спрема, дипломирани правник, VII/1
степен, три године радног искуства и положен стручни испит за
рад у органима државне управе. Поред наведених, кандидати
морају испуњавати и следеће услове: да имају општу здравствену способност, да су држављани РС, да нису осуђивани за кривично дело на безусловну казну затвора од најмање шест месеци или за кажњиво дело које их чини неподобним за обављање
послова у државном органу, уверење основног и вишег суда да
против лица није покренута истрага и да није подигнута оптужница.

Радник за материјално - финансијске послове
Туристичко - спортског центра, библиотеке,
спортских клубова
УСЛОВИ: средња стручна спрема, IV степен, познавање рада
на рачунару, једна година радног искуства и положен стручни испит за рад у органима државне управе. Поред наведених,
кандидати морају испуњавати и следеће услове: да имају општу
здравствену способност, да су држављани РС, да нису осуђивани за кривично дело на безусловну казну затвора од најмање
шест месеци или за кажњиво дело које их чини неподобним
за обављање послова у државном органу, уверење основног и
вишег суда да против лица није покренута истрага и да није
подигнута оптужница.

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

приправништва –
знање у пракси
Радник за послове инфо-пулта

УСЛОВИ: КВ радник, једна година радног искуства. Поред наведених, кандидати морају испуњавати и следеће услове: да имају
општу здравствену способност, да су држављани РС, да нису
осуђивани за кривично дело на безусловну казну затвора од најмање шест месеци или за кажњиво дело које их чини неподобним за обављање послова у државном органу, уверење основног и вишег суда да против лица није покренута истрага и да
није подигнута оптужница.

Шанса за
младе

Радник за послове из области рачуноводства
Туристичко - спортског центра, библиотеке,
спортских клубова
УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, дипломирани економиста, познавање рада на рачунару, једна године радног искуства
и положен стручни испит за рад у органима државне управе.
Поред наведених, кандидати морају испуњавати и следеће услове: да имају општу здравствену способност, да су држављани
РС, да нису осуђивани за кривично дело на безусловну казну
затвора од најмање шест месеци или за кажњиво дело које их
чини неподобним за обављање послова у државном органу,
уверење основног и вишег суда да против лица није покренута
истрага и да није подигнута оптужница.

Радник за материјално - финансијске послове
Дома културе и Спортског савеза

ПРАВИ
У служби
ОДГОВОРИ
НА
ВАШЕклијената
ЗАХТЕВЕ

УСЛОВИ: висока стручна спрема, VI/2 степен, познавање рада
на рачунару, једна године радног искуства и положен стручни испит за рад у органима државне управе. Поред наведених,
кандидати морају испуњавати и следеће услове: да имају општу
здравствену способност, да су држављани РС, да нису осуђивани за кривично дело на безусловну казну затвора од најмање
шест месеци или за кажњиво дело које их чини неподобним
за обављање послова у државном органу, уверење основног и
вишег суда да против лица није покренута истрага и да није
подигнута оптужница.

ПРАВИ
ОПШТИНА СЈЕНИЦА ОПШТИНСКА УПРАВА
ОДГОВОРИ НА
ВАШЕ ЗАХТЕВЕ
36310 Сјеница
тел. 020/741-071

Радник при Одељењу за општу управу,
друштвене делатности, скупштинске и
заједничке послове у Општинској управи
Општине Сјеница

на одређено време од једне године, због повећаног
обима посла
УСЛОВИ: да је кандидат држављанин РС, да је пунолетан, да
има општу здравствену способност, да није осуђиван за кривично дело на безусловну казну затвора од најмање шест месеци
или за кривично дело које га чини неподобним за обављање
послова у државном органу. Поред општих услова, кандидат
треба да испуњава и посебне услове: да има завршену средњу
школску спрему - IV степен машинског смера и радно искуство
од најмање једне године на пословима струке.

Национална служба
за запошљавање

Администрација и управа

Сомбор

ГРАД СОМБОР ГРАДСКО ВЕЋЕ

Шанса за младе

25000 Сомбор, Трг цара Уроша 1
тел. 025/468-121

Начелник Градске управе Града Сомбора
на период од пет година

Школа је знање,
посао је занат

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, правни факултет; 5 година радног искуства у струци; положен државни стручни испит;
држављанство Републике Србије - уверење; да кандидати нису
осуђивани за кривична дела на безусловну казну затвора од
најмање шест месеци или за кажњиво дело које их чини неподобним за обављање послова у државним органима - уверење;
доказ о општој здравственој способности; извод из матичне
књиге рођених. Приложена документа, која служе као докази о испуњености услова огласа, морају бити у оригиналу или
оверене фотокопије. Рок за пријављивање је 15 дана од дана
објављивања у публикацији „Послови“. Пријаве са доказима
подносе се на адресу: Градска управа Града Сомбора, Одељење
за општу управу, Сомбор, Трг цара Уроша 1. Непотпуне и неблаОбуке
и субвенције
запошљавање)
говремене
пријаве
неће се узети (за
у разматрање.

Сремска Митровица

ГРАД СРЕМСКА МИТРОВИЦА
ГРАДСКА УПРАВА ЗА КУЛТУРУ,
СПОРТ И ОМЛАДИНУ

22000 Сремска Митровица, Светог Димитрија 31
тел. 022/610-566

Послови из области финансија

на одређено време до 12 месеци, због повећаног обима
посла, за рад у Градској управи за културу, спорт и
омладину Града Сремска Митровица
УСЛОВИ: Поред општих услова прописаних чл. 6 Закона о радним односима у државним органима („Службени гласник РС“,
бр. 48/91, 66/91, 44/98, 49/99, 34/01, 39/02, 49/05 и 23/13),
кандидат треба да испуњава и следеће посебне услове: високо образовање стечено на студијама другог степена (дипломске
академске студије - мастер, специјалистичке академске студије,
специјалистичке струковне студије), односно на основним студијама у трајању од најмање четири године у образовно - научном пољу друштвено - хуманистичких наука, 1 година радног
искуства у струци и положен државни стручни испит. Пријаве
на оглас, са доказима о испуњавању општих и посебних услова, у оригиналу или у овереној фотокопији (диплому о стеченој
стручној спреми, уверење о држављанству, извод из матичне
књиге рођених, уверење полицијске управе да кандидат није
осуђиван за кривично дело на безусловну казну затвора од најмање шест месеци или за кажњиво дело које га чини неподобним за обављање послова у државном органу, уверење о положеном државном стручном испиту, доказ о радном искуству у
струци, уверење о здравственој способности - доставља изабрани кандидат), подносе се начелнику Градске управе за културу,
спорт и омладину. Оглас је отворен 8 дана од дана објављивања
у публикацији „Послови“. Непотпуне и неблаговремене пријаве
неће се разматрати.

Прави људи
на правим
пословима

Запослимо Србију

Регионална политика запошљавања
Бесплатна публикација о запошљавању
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Администрација и управа

Су б о т и ц а

ГРАД СУБОТИЦА ГРАДСКО ВЕЋЕ
24000 Суботица, Трг слободе 1
тел. 024/636-101

Начелник Градске управе Града Суботице
на период од пет година

УСЛОВИ: Кандидат поред општих услова предвиђених чл. 6
Закона о радним односима у државним органима („Службени
гласник РС“, бр. 48/91, 66/91, 44/98, 49/99, 34/01, 39/02, 49/05
- УС и 23/13 - УС): да је држављанин Републике Србије, да је
пунолетан, да има општу здравствену способност 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 органу локалне самоуправе, треба да испуњава и посебне услове: VII степен стручне спреме,
завршен правни факултет, положен испит за рад у органима
државне управе и најмање пет година радног искуства у струци. Уз пријаву кандидат је дужан да приложи доказе о испуњености услова и личну и радну биографију. Документацију којом
се доказује испуњеност услова из огласа кандидат подноси у
оригиналу или као оверене фотокопије. Пријаве кандидата са
прилозима подносе се Градском већу Града Суботице, у року од
8 дана од дана објављивања, поштом, на адресу: Суботица, Трг
слободе 1 или лично, предајом у Градском услужном центру,
у приземљу Градске куће у Суботици, Трг слободе 1. Пријаве
се достављају у затвореној коверти, са назнаком: „Пријава на
оглас за начелника Градске управе“. Неблаговремено поднете и пријаве са некомплетном документацијом неће се узети у
разматрање. Градско веће Града Суботице ће одлуку поводом
расписаног огласа донети у року од 20 дана од дана последњег
јавног оглашавања.

Ужице

ОПШТИНСКА УПРАВА ОПШТИНЕ ЧАЈЕТИНА
31310 Чајетина, Александра Карађорђевића 28
тел. 031/831-151

Приправник за област екологије и заштите
животне средине
на одређено време од 1 године

УСЛОВИ: стечено високо образовање на факултету природних наука, еколошког смера - VII степен, без радног искуства.
Кандидати уз пријаву достављају: оверену фотокопију дипломе (уверења); извод из матичне књиге рођених; уверење о
држављанству РС; доказ о општој здравственој способности;
доказ да нису осуђивани за кривично дело на безусловну казну
затвора од најмање 6 месеци или за дело које их чини неподобним за обављање послова у државном органу. Пријаве слати на
горенаведену адресу, са назнаком: „Пријава на оглас“.

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ ЧАЈЕТИНА
31310 Чајетина, Александра Карађорђевића 28
тел. 031/831-151

Начелник Општинске управе Чајетина
УСЛОВИ: дипломирани правник са положеним стручним испитом
за рад у државним органима; најмање 5 година радног искуства
у струци. Кандидат уз пријаву доставља: оверену фотокопију
дипломе; оверену фотокопију уверења о положеном стручном
испиту; уверење о радном искуству; уверење о држављанству РС; доказ о општој здравственој способности; доказ да
није осуђиван за кривично дело на безусловну казну затвора
од најмање 6 месеци или за дело које га чини неподобним за
обављање послова у државном органу. Пријаве слати на адресу: Општинска управа Чајетина, Александра Карађорђевића 28,
31310 Чајетина, са назнаком: „Пријава на оглас“.
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ГРАД УЖИЦЕ
ГРАДСКА УПРАВА ЗА ПОСЛОВЕ ОРГАНА ГРАДА,
ОПШТУ УПРАВУ И ДРУШТВЕНУ ДЕЛАТНОСТ
31000 Ужице, Димитрија Туцовића 52
тел. 031/590-162

Послови координатора за локалне инвалидске
организације
на одређено време до 12 месеци

УСЛОВИ: стечено високо образовање у образовно - научном
пољу друштвено - хуманистичких наука, на студијама првог степена (основне академске студије, основне струковне студије),
односно на основним студијама у трајању од 3 године; положен
државни испит; радно искуство 1 година.

Послови заменика матичара

на одређено време до 12 месеци
УСЛОВИ: стечено високо образовање на студијама другог степена (дипломске академске студије - мастер, специјалистичке
академске студије или специјалистичке струковне студије) у
образовно - научном пољу друштвено - хуманистичких наука,
односно на основним студијама у трајању од најмање 4 године
друштвеног смера; положен државни испит; положен посебан
стручни испит за матичара и овлашћење за обављање послова
матичара; радно искуство 1 година.
ОСТАЛО: Поред наведених посебних услова, кандидат треба да
испуњава и услове предвиђене у чл. 6 Закона о радним односима у државном органу: да је држављанин РС; да има општу
здравствену способност; да није осуђиван за кривично дело на
безусловну казну затвора од најмање 6 месеци или за кажњиво
дело које га чини неподобним за обављање послова у државном
органу. Уз пријаву са биографијом поднети следећа документа, у оригиналу или у овереној фотокопији: извод из матичне
књиге рођених; уверење о држављанству; уверење да кандидат
није осуђиван; лекарско уверење; диплому о стеченој стручној
спреми и радну књижицу. Пријаве се подносе Градској управи Услужни центар, канцеларија бр. 12 или поштом препоручено,
на горенаведену адресу, са назнаком: „За оглас“. Непотпуна и
неблаговремена документација неће се узети у разматрање.

ГРАД УЖИЦЕ
ГРАДСКА УПРАВА ЗА УРБАНИЗАМ, ИЗГРАДЊУ
И ИМОВИНСКО - ПРАВНЕ ПОСЛОВЕ
31000 Ужице, Димитрија Туцовића 52
тел. 031/590-162

Послови сарадника за припрему грађења
на одређено време до 12 месеци

УСЛОВИ: висока стручна спрема - грађевинског или архитектонског смера; положен државни стручни испит; радно искуство 1
година. Поред наведених посебних услова, кандидат треба да
испуњава и услове предвиђене у чл. 6 Закона о радним односима у државним органима: да је држављанин РС; да има општу
здравствену способност; да није осуђиван за кривично дело на
безусловну казну затвора од најмање 6 месеци или за кажњиво
дело које га чини неподобним за обављање послова у државном
органу. Уз пријаву са биографијом поднети следећа документа, у оригиналу или у овереној фотокопији: извод из матичне
књиге рођених; уверење о држављанству; уверење да кандидат
није осуђиван; лекарско уверење; диплому о стеченој стручној
спреми и радну књижицу. Пријаве се подносе Градској управи Услужни центар, канцеларија бр. 12 или поштом препоручено,
на горенаведену адресу, са назнаком: „За оглас“. Непотпуна и
неблаговремена докуменација неће се узети у разматрање.

НСЗ Позивни центар

0800 300 301
(позив је бесплатан)
Национална служба за запошљавање • www.nsz.gov.rs

Трговина и услуге / Грађевинарство и индустрија

Трговина и услуге
„ВУЛОВИЋ ТРАНСПОРТ“ ДОО

34000 Крагујевац, Драгослава Срејовића 55
тел. 034/335-830, 388-280

Возач аутобуса

ФРИЗЕРСКО - КОЗМЕТИЧКИ САЛОН
„АUTHENTIC BY GАGА“
21000 Нови Сад, Стјепана Митрова Љубише 1а

Мушко - женски фризер
УСЛОВИ: IV или III степен стручне спреме, фризер за жене, модни женски фризер.

2 извршиоца

УСЛОВИ: средња стручна спрема, без обзира на занимање, обавезно поседовање возачке дозволе „Д“ категорије.

Ауто-механичар
2 извршиоца

УСЛОВИ: III степен стручне спреме у наведеном занимању.

Перач аутобуса - помоћни радник
2 извршиоца

УСЛОВИ: без обзира на занимање и степен стручне спреме.
ОСТАЛО: Више информација на телефоне: 034/335-830 или 388280, рок за пријаву - најкасније до 15.09.2013. године.

САЛОН ЗА УЛЕПШАВАЊЕ „ГОЦА“

26000 Панчево, Војводе Радомира Путника 3/А
тел. 013/333-272

Естетски маникир и педикир
на одређено време

Опис посла: изливање, цртање ноктију и друге услуге естетског
маникира и педикира, пожељно знање у оквиру пружања услуге
депилације.
УСЛОВИ: I степен, помоћни маникир - педикир, III степен, педикир, IV степен, козметичар. Место рада је у Панчеву, пробни
рад је месец дана, радно искуство 6 месеци. Посебна знања и
вештине: обука за педикира, обука за маникира и обука за маникира - педикира. Рок за пријаву је 30.09.2013. године. Лице за
контакт: Сања Милојковић.

RОYАL MT

11000 Београд, Балканска 35-39
тел. 062/8238-684

Женски фризер

на одређено време
2 извршиоца
УСЛОВИ: III степен стручне спреме, 6 месеци радног искуства
на наведеним пословима. Кандидати треба да се јаве на број
телефона: 062/8238-684. Рок за пријављивање је 30 дана од
дана објављивања.

„TRADE ЕXPRESS“ DОО

11000 Београд, Кружни пут 40и, Раковица
тел. 011/2370-988
е-mail: sales@tradeеxpress.cо.rs

Комерцијалиста

на одређено време од 3 месеца, за рад у Суботици
УСЛОВИ: најмање IV степен стручне спреме, било ког профила,
возачка дозвола „Б“ категорије, активан возач, мађарски језик
на почетном нивоу, познавање рада на рачунару - МS Office,
Word, Excell, Интернет, енглески језик - почетни - средњи ниво.
Радни однос се заснива на три месеца, рад на терену на пословима комерцијале, продаја робе широке потрошње, козметике, лекова и кућне хемије. Заинтересовани кандидати пријаве
шаљу искључиво на е-mail: sales@tradeеxpress.cо.rs. Оглас је
отворен до 27.09.2013. године.

КУЛТУРНО - ТУРИСТИЧКИ ЦЕНТАР
„СТЕФАН НЕМАЊА“
34220 Лапово, Његошева 33
тел. 034/853-933

Помоћни радник за одржавање зграде (домар),
заштиту на раду и ППЗ
УСЛОВИ: III или IV степен стручне спреме, квалификовани радник; положен стручни испит ППЗ; поседовање возачке дозволе
„Б“ категорије; оспособљеност за ситне поправке и одржавање
столарије, грејања, водовода; радно искуство 1 година на сличним пословима. Радну биографију доставити поштом на горенаведену адресу или лично. Рок за пријаву је 8 дана.

Бесплатна публикација о запошљавању

ПИЦЕРИЈА „ГРИНГО“

14242 Мионица, Војводе Мишића бб
тел. 014/3421-529

Конобар
УСЛОВИ: III степен стручне спреме.

Грађевинарство и индустрија
„МЛАДОСТ“ АД СУБОТИЦА
24000 Суботица, Сенћански пут 71
тел. 024/554-800

Технолог санитетског програма
УСЛОВИ: VII степен стручне спреме, електротехнички, машински, смер фармацеутска медицина, стоматолошки, хемијски,
технолошки или текстилни смер, односно друге одговарајуће
струке у зависности од медицинског средства, једна година
радног искуства на пословима технолога у текстилној индустрији. Кандидат треба да приложи и додатне доказе о знању и
искуству у зависности од тога на којим пословима је радио и код
ког произвођача. Кандидати су дужни да уз кратку биографију
и податке о кретању у служби приложе и све доказе о испуњавању услова који се траже огласом. Оглас је отворен 8 дана од
дана обљављивања. Пријаве доставити на горенаведену адресу,
са назнаком: „Пријава на оглас“ или донети лично на наведену
адресу.

„CORUN HOLDING“ DОО

31000 Ужице, Милоша Обреновића 2
тел. 031/563-344

Реглер на пресовању

на одређено време до 6 месеци
УСЛОВИ: Поред општих услова предвиђених Законом о раду,
кандидат треба да испуњава и следеће посебне услове: минимум III или IV степен стручне спреме, техничког смера; минимум
3 године радног искуства у области (реглажа машинске опреме,
монтажа склопова и сл); педантност, прецизност, систематич-
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ност, упорност и максимална одговорност; спремност за непосредно усавршавање и усвајање нових знања.

Извлачилац на синтеровању и пресовању
плочица
на одређено време до 6 месеци
2 извршиоца

УСЛОВИ:Ппоред општих услова предвиђених Законом о раду,
кандидат треба да испуњава и следеће посебне услове: минимум III или IV степен стручне спреме, техничког смера; пожељно искуство у раду са гасовима и течностима и посудама под
притиском; педантност, систематичност и изузетна одговорност
у раду; познавање гасних и машинских инсталација; минимум 3
године радног искуства у овој области; спремност за непосредно
усавршавање и усвајање нових знања, као и прилагодљивост
новим пословима.
ОСТАЛО: Радни однос се заснива на одређено време до 6
месеци, уз пробни рад, са могућношћу преласка у стални радни однос у зависности од резултата рада. Уз пријаву на оглас
подноси се документација којом се доказује испуњеност услова
огласа. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће бити узете у
разматрање. Пријаве слати у затвореним ковертама, на горенаведену адресу, са назнаком: „Пријава на оглас“.

Национална служба
„М М“
заСЗР
запошљавање

34000 Крагујевац, Саве Николића 36
тел. 034/390-017
e-mail: mmstaklo@gmail.com

Оператер у производњи

на одређено време 3 месеца
2 извршиоца
УСЛОВИ: III или IV степен стручне спреме, бравар или било које
занимање металске или машинске струке; рад у сменама; предвиђен пробни рад 2 месеца; до 30 година старости. Лица заинтересована за рад треба да пошаљу пријаву на горенаведену
адресу или да позову на горенаведени број телефона, најкасније до 13.09.2013. године.

СУНОКО

21000 Нови Сад, Трг Марије Трандафил 7

„ЈУГОДОМ“ ДОО

21000 Нови Сад, Темеринска 110
e-mail: jugodom2@hotmail.com

Помоћни радник - виљушкариста
на одређено време
5 извршилаца

УСЛОВИ: II степен стручне спреме у наведеном занимању, положен возачки испит „Б“ категорије. Пријаве слати поштом или
мејлом. Рок за пријаву је до попуне радних места.

„IC CERTIFICATION CENTER” DOO
21000 Нови Сад, Школска 3
e-mail: zoran.mijakovac.icc@institut.co.rs

Инжењер за безбедност и здравље на раду
3 извршиоца

Место рада: Нови Сад, Ниш и Шабац.

САЈМОВИ ЗАПОШЉАВАЊ

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, положен стручни испит
за обављање послова безбедности и здравља на раду, возачка дозвола „Б” категорије, познавање рада на рачунару, радно
искуство на пословима безбедности и здравља на раду минимум
од 3 године, пробни рад од 3 месеца. Конкурс је отворен до
попуне радних места. Потребно је да заинтересовани кандидати
на горенаведени мејл пошаљу радне биографије. Лице за контакт: Зоран Мијаковац.

ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ГЕОТЕХНИКУ И ИНЖЕЊЕРИНГ
„ГЕОСОНДАЖА“ ДОО
Византијски булевар 32/5, Медиана, Ниш
тел. 064/1850-941
е-mail: geosondaza@gmail.com

Дипломирани инжењер геологије
УСЛОВИ: дипломирани инжењер геологије, смер геотехника, положен стручни испит, возачка дозвола „Б“ категорије
(пожељно је да кандидат има лиценцу 491), 2 године искуства
на пословима израде геотехничких елабората. Место рада: Ниш
и подручје Републике Србије, пуно радно време, теренски рад.
Конкурс је отворен до попуне радног места. Заинтересовани
кандидати треба да пошаљу радне биографије на наведену мејл
адресу или да се јаве лицу за контакт: Александру Ишљамовићу,
на горенаведени број телефона.

Менаџер енергетике
за рад у Врбасу

Одговорности: повећање енергетске ефикасности у енергетским
постројењима „Суноко” производних центара, план ремонта
енергетских постројења, организовање ремонта у енергетским
постројењима, буџетирање ремонта у енергетским постројења,
праћење остварења буџета, израда термин планова за инвестиционе и веће ремонтне послове на енергетским постројењима, израда плана потреба енергената за производне центре,
праћење квалитета испоручених енергената, праћење искористивости енергената у енергетским постројењима, праћење
и анализа продукта сагоревања и утицаја истих на животну
средину, обрачун накнада за утицај на животну средину, организација рада запослених у енергетским постројењима, организација и вођење енергане у Производном центру Врбас или другим производним центрима (Пећинци и Ковачица), по налогу и
инструкцијама непосредног руководиоца, примена иновативних
решења у повећању енергетске ефикасности, за свој рад одговара директору техничког сектора.

Шанса за младе

УСЛОВИ: дипломирани машински инжењер, смер енергетика, минимум 3 године радног искуства на истим или сличним
пословима, познавање једног страног језика, одлично познавање рада на рачунару (Windows, МS Оffice), возачка дозвола
„Б“ категорије. Пријаве са биографијом послати до 12.09.2013.
године, на e-mail: hr.оffice@mkgroup.rs.

Школа је знање,
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Медицина

Mедицина
ЗДРАВСТВЕНА УСТАНОВА
АПОТЕКА „ПОЖАРЕВАЦ”
12000 Пожаревац, Моше Пијаде 4
тел. 012/523-127

Спремачица

на одређено време, за рад у апотеци у Жагубици
УСЛОВИ: завршена основна школа. Документација коју кандидат треба да приложи уз пријаву: CV, оверена фотокопија дипломе основне школе. Рок за подношење пријава је до 13.09.2013.
године. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати. Кандидати који испуњавају услове огласа могу бити позвани на разговор ради пружања додатних информација. Одлука о
избору биће објављена на сајту ЗУ Апотека „Пожаревац”: www.
аpotekapozarevac.cо.rs. Особа за контакт: Иван Лазаревић, број
тел. 012/523-127. Пријаву са потребном документацијом доставити на адресу: Моше Пијаде 4, 12000 Пожаревац.

ДОМ ЗДРАВЉА ПОЖАРЕВАЦ

ИНСТИТУТ ЗА ЗДРАВСТВЕНУ ЗАШТИТУ
МАЈКЕ И ДЕТЕТА „Др ВУКАН ЧУПИЋ“
11070 Нови Београд, Радоја Дакића 6-8
тел. 011/3108-108

Лабораторијски техничар

за рад у Одељењу за клиничку патологију
УСЛОВИ: виша или средња стручна спрема, медицинске струке,
лабораторијски смер, просечна оцена на студијама изнад 08,00,
односно одличан или врло добар успех, знање једног светског
језика, пожељно радно искуство најмање 3 године у лабораторијској дијагностици, пробни рад 3 месеца.

Медицинска сестра - техничар

за рад у Клиници за дечију хирургију
УСЛОВИ: виша или средња медицинска школа, општег или
педијатријског смера, просечна оцена на студијама изнад 08,00,
односно одличан или врло добар успех, знање једног светског
језика, пожељно радно искуство најмање 1 година у клиничком
раду са децом, пробни рад 3 месеца.

Медицинска сестра - техничар

12000 Пожаревац, Јована Шербановића 12

за рад у Републичком центру за планирање породице

Директор

УСЛОВИ: виша или средња медицинска школа, акушерског,
општег или педијатријског смера, просечна оцена на студијама изнад 08,00, односно одличан или врло добар успех, знање
једног светског језика, познавање рада на рачунару, пожељно
је да особе са завршеном вишом или високом школом претходно имају завршену средњу гинеколошко - акушерску школу,
најмање 6 месеци искуства у клиничком раду (гинеколошко акушерски стационар), искуство у индивидуалном саветовању,
пробни рад 3 месеца.

Заменик директора
УСЛОВИ: За директора и заменика директора може бити именовано лице које поред општих услова прописаних законом
испуњава и следеће посебне услове: 1. завршен медицински
или стоматолошки факултет и најмање пет година радног стажа у области здравствене делатности или 2. завршен правни
или економски факултет, најмање пет година радног стажа у
области здравствене заштите и завршена едукација из области
здравственог менаџмента. Уз пријаву на конкурс приложити:
диплому или оверену фотокопију дипломе о завршеном медицинском, стоматолошком, правном или економском факултету,
потврду о дужини радног стажа у области здравствене делатности, доказ о завршеној едукацији из здравственог менаџмента
(само за кандидате под редним бројем 2), уверење да се против
кандидата не води кривични поступак, као и да није осуђиван за
дела која га чине неподобним за обављање послова директора,
односно заменика директора, уверење о држављанству Републике Србије, биографске податке. Директор и заменик директора именују се на период од четири године. Рок за подношење
пријава је 15 дана од дана објављивања у публикацији „Послови“. Пријаве са потребном документацијом и обавезном назнаком за које послове се подноси пријава, кандидати достављају
на адресу: Дом здравља Пожаревац, Јована Шербановића 12, са
назнаком: „Конкурс за именовање директора и заменика директора“.

ЗДРАВСТВЕНА УСТАНОВА АПОТЕКА „АПО ПРО“
11000 Београд, Кнез Милетина 48
тел. 064/3990-101

Дипломирани фармацеут
УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме у наведеном занимању; 6
месеци радног искуства; енглески језик - средњи ниво; положен
стручни испит. Заинтересовани кандидати треба да се јаве на
број телефона: 064/3990-101. Рок за пријављивање је 15 дана
од дана објављивања.

Највећа понуда
слободних послова
на једном месту
Бесплатна публикација о запошљавању

ОСТАЛО: Уз пријаву поднети: кратку биографију, оверену фотокопију дипломе о завршеној високој, вишој или средњој школи, оверено уверење о положеном стручном испиту, у складу
са Законом о здравственој заштити, доказе о испуњености свих
осталих услова, препоруке су пожељне. Изабрани кандидат пре
закључивања уговора о раду дужан је да достави доказ о здравственој способности за рад (лекарско уверење мора бити издато од диспанзера медицине рада). Пријаве слати на наведену
адресу, са назнаком: „За оглас за (навести радно место за које
се подноси пријава)“.

КЛИНИКА ЗА НЕУРОЛОГИЈУ И ПСИХИЈАТРИЈУ
ЗА ДЕЦУ И ОМЛАДИНУ
11000 Београд, Др Суботића 6а

Доктор медицине специјалиста дечје
психијатрије или специјалиста психијатрије
или доктор медицине који ће се уписати на
специјализацију из дечје и адолесцентне
психијатрије
2 извршиоца

УСЛОВИ: за доктора медицине специјалисту дечје психијатрије
или специјалисту психијатрије: висока стручна спрема, медицински факултет; да је кандидат положио стручни испит за
звање доктора медицине; да је положио специјалистички испит
за звање лекара специјалисте дечје психијатрије; да је положио специјалистички испит за звање лекара специјалисте психијатрије; најмање 3 године радног искуства. Услови за доктора
медицине који ће се уписати на специјализацију из дечје и адеолесцентне психијатрије: висока стручна спрема, медицински
факултет; просечна оцена изнад 08,50; да је положио стручни
испит за звање доктора медицине. Предност имају кандидати
лекари специјалисти дечје психијатрије.
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Медицина

Доктор медицине специјалиста дечје
неурологије или доктор медицине који ће се
уписати на специјализацију из дечје неурологије

ОПШТА БОЛНИЦА „СВЕТИ ЛУКА“

УСЛОВИ: за доктора медицине специјалисту дечје неурологије:
висока стручна спрема, медицински факултет; да је кандидат положио стручни испит за звање доктора медицине; да је
положио специјалистички испит за звање доктора специјалисте
дечје неурологије; најмање 3 године радног искуства. Услови
за доктора медицине који ће се уписати на специјализацију из
дечје неурологије: висока стручна спрема, медицински факултет; просечна оцена изнад 08,50; да је положио стручни испит
за звање доктора медицине. Предност имају кандидати лекари
специјалисти дечје неурологије.

Дипломирани правник - са обављеним
приправничким стажом

ОСТАЛО: Кандидати за горенаведена радна места дужни су да
уз пријаву на оглас приложе и следећу документацију у неовереним фотокопијама: диплому којом се потврђује стручна спрема; уверење (потврду) о положеном стручном испиту; уверење
о положеном специјалистичком испиту из дечје психијатрије
или психијатрије; уверење о положеном специјалистичком
испиту из дечје неурологије; доказ о радном искуству; дозволу
за рад - лиценцу издату од надлежне коморе (ако је кандидат из
радног односа) или решење о упису у комору (ако кандидат није
у радном односу); уверење да кандидат није осуђиван; уверење
да се против кандидата не води кривични поступак и да није
подигнута оптужница, нити да је покренута истрага; уверење
о држављанству; извод из матичне књиге рођених; кратку биографију (CV) са адресом, контакт телефоном и мејл адресом.

Дипломирани дефектолог - логопед
УСЛОВИ: висока стручна спрема, факултет за специјалну едукацију и рехабилитацију - одсек логопедије; да је кандидат положио стручни испит за звање дипломираног дефектолога - логопеда; најмање 3 године радног искуства у овој области.

Информатичар
УСЛОВИ: виша или средња стручна спрема, да кандидат има
посебна знања у примењеној информатици (хардвер и софтвер); најмање 3 године радног искуства у овој области у здравству.
ОСТАЛО: Кандидати за претходна два радна места дужни су да
уз пријаву на оглас приложе и следећу документацију у неовереним фотокопијама: диплому којом се потврђује стручна спрема;
уверење (потврду) о положеном стручном испиту за дипломираног дефектолога - логопеда; завршеном курсу - школи рачунара
- за информатичара; доказ о радном искуству; уверење да кандидат није осуђиван; уверење да се против кандидата не води
кривични поступак и да није поднигнута оптужница, нити да је
покренута истрага; уверење о држављанству; извод из матичне књиге рођених; кратку биографију (CV) са адресом, контакт
телефоном и мејл адресом.
ОСТАЛО ЗА СВА РАДНА МЕСТА: Пријаве слати на наведену
адресу Клинике, са назнаком: „За оглас“ или лично доставити у
Одељење за опште, правне, кадровске и техничке послове Клинике. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати. Кандидати који испуњавају услове огласа могу бити позвани на разговор ради пружања додатних информација које могу
бити важне за доношење одлуке о избору кандидата. Одлуке о
избору кандидата биће објављене на огласној табли Клинике,
а информације се могу добити у Одељењу за опште, правне,
кадровске и техничке послове. Кандидат који буде изабран, пре
закључења уговора о раду дужан је да достави доказ о здравственој способности за рад (лекарско уверење).

Друштвена одговорност
ПРИОРИТЕТИ У
ЗАПОШЉАВАЊУ
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11300 Смедерево, Кнез Михаилова 51
тел. 026/223-522, лок. 167

за рад у Одељењу за опште, правне и послове односа са
јавношћу, пробни рад од 3 месеца
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
правном факултету у четворогодишњем трајању или мастер,
потврду о обављеном приправничком стажу. 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.

ЗДРАВСТВЕНИ ЦЕНТАР
19000 Зајечар, Расадничка бб

Медицинска сестра - техничар - општи смер
за рад у Општој болници у Зајечару
4 извршиоца

УСЛОВИ: Кандидати треба да испуњавају следеће услове: завршена средња медицинска школа општег смера и положен стручни испит. Уз молбу кандидати треба да приложе следећу документацију: диплому о завршеној средњој медицинској школи
општег смера; уверење о положеном стручном испиту и извод
из матичне књиге рођених. Молбе се предају Служби за опште и
правне послове Здравственог центра, на горенаведену адресу, у
року од осам дана од дана објављивања у публикацији „Послови” и на сајту Министарства здравља РС.

ДОМ ЗДРАВЉА РЕКОВАЦ

35260 Рековац, Јохана Јоханесона бб

Шеф Службе за правну и
нормативну делатност
УСЛОВИ: завршен правни факултет - четворогодишње основне
академске студије - VII/1 степен, висока стручна спрема, положен правосудни испит, једна година радног искуства. Уз пријаву
доставити: оверену фотокопију дипломе о завршеном факултету, оверену фотокопију уверења о положеном правосудном
испиту, доказ о радном искуству - фотокопију радне књижице,
уверење да се против кандидата не води кривични поступак
(суд), уверење да није осуђиван (МУП), уверење о држављанству, извод из матичне књиге рођених, доказ о здравственој
способности. Пробни рад траје три месеца. Пријаве се подносе лично или на горенаведену адресу, са назнаком: „За оглас“.
Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати.

ДОМ ЗДРАВЉА РАШКА
36350 Рашка, Др Јовановића 4
тел. 036/736-127

Лабораторијски техничар

за рад у Служби лабораторијске дијагностике
УСЛОВИ: завршена средња медицинска школа лабораторијског
смера и положен стручни испит; здравствена способност за рад
на радном месту са повећаним ризиком према Акту о процени
ризика; пожељно - положен возачки испит.

Национална служба
за -запошљавање
Медицинска сестра
техничар општег смера

за рад у Служби за здравствену заштиту одраслих, на
одређено време ради замене одсутних радника
2 извршиоца
Национална служба за запошљавање • www.nsz.gov.rs

Медицина
УСЛОВИ: завршена средња медицинска школа општег смера и
положен стручни испит; здравствена способност за рад на радном месту са повећаним ризиком према Акту о процени ризика;
пожељно - положен возачки испит.
ОСТАЛО: Уз пријаву доставити: фотокопију дипломе; оверену
фотокопију потврде о положеном стручном испиту и кратку биографију. Оглас је отворен 8 дана.

ном IV степену стручне спреме, медицинска сестра - техничар
акушерског смера и 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.

Биохемијски лаборант

ДОМ ЗДРАВЉА „Др САВА СТАНОЈЕВИЋ“

на одређено време до повратка запосленог са
боловања, са положеним стручним испитом, за рад у
Одељењу за биохемијску и лабораторијску дијагностику

Дипломирани психолог

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, биохемијски лаборант и 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.

37240 Трстеник, Светог Саве 49
тел. 037/714-150

на одређено време од 2 месеца, због повећаног
обима посла, за рад у Служби за специјалистичко консултативну делатност, Одсек за заштиту менталног
здравља
Опис послова: обавља веома сложене послове превенције и
дијагностике у области психијатрије, консултативне прегледе у
оквиру кућног лечења, организује и руководи радом саветовалишта и обавља друге послове у оквиру струке.
УСЛОВИ: завршен филозофски факултет - одсек психологија,
група клиничка психологија или општа психологија, положен
стручни испит за рад у здравственој установи.

Спремачица

на одређено време
Опис послова: обавља послове одржавања чистоће у здравственим и административним просторијама.
УСЛОВИ: завршена основна школа.
ОСТАЛО: Приликом избора кандидата предност ће имати они
који имају радно искуство на пословима у здравственој установи, као и кандидати који имају радно искуство у статусу волонтера. Уз пријаву доставити доказ о стручној спреми (фотокопију сведочанства). Пријаве са доказима о испуњавању услова
огласа доставити поштом или лично, у року од 8 дана од дана
објављивања, на горенаведену адресу. Кандидати ће бити обавештени о резултатима у року од 30 дана од дана истека рока за
достављање пријава.

ОПШТА БОЛНИЦА „СВЕТИ ЛУКА“
11300 Смедерево, Кнез Михаилова 51
тел. 026/223-522, лок. 167

Педијатријска сестра

на одређено време до повратка запослене са боловања,
са положеним стручним испитом, за рад на Одељењу за
неонатологију, Службе за гинекологију и акушерство
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 - педијатријског
смера и 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.

КЛИНИЧКО - БОЛНИЧКИ ЦЕНТАР „ЗВЕЗДАРА“
11000 Београд, Димитрија Туцовића 161
тел. 011/3806-333
факс: 011/3809-650

Лекар специјалиста офталмологије за Клинику
за очне болести
УСЛОВИ: VII/2 степен стручне спреме, завршен медицински
факултет и положен специјалистички испит из офталмологије.

Доктор медицине за Клинику за хирургију
УСЛОВИ: VII степен стручне спреме, завршен медицински
факултет, са просечном оценом преко 09,00, положен стручни
испит.
ОСТАЛО: 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 писаним путем бити обавештени о
резултатима конкурса.

„СРБОГРАД“ ДОО

11000 Београд, Љермонтова 3
тел. 063/419-323

Физиотерапеут или струковни физиотерапеут
на одређено време

УСЛОВИ: VI степен стручне спреме у наведеном занимању, 6
месеци радног искуства на наведеним пословима. Заинтересовани кандидати треба да се јаве на број телефона: 063/419-323.
Рок за пријављивање је 15 дана од дана објављивања.

Акушерска сестра

на одређено време до повратка запослених са
боловања, са положеним стручним испитом, за рад у
Служби за гинекологију и акушерство
2 извршиоца
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 заврше-

Бесплатна публикација о запошљавању
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Медицина

ДОПУНА ОГЛАСА
ОПШТА БОЛНИЦА МАЈДАНПЕК
19250 Мајданпек, Капетанска 30
тел. 030/588-005, 583-319

Оглас објављен 21.08.2013. године у публикацији
„Послови“, за радно место: правник, на одређено време,
допуњује се у делу општих услова, и то: да кандидати
морају доставити: лекарско уверење (не старије од 6
месеци), уверење основног и вишег суда да против лица
није покренута истрага и да није подигнута оптужница,
уверење полицијске управе да лице није осуђивано за
кривично дело на безусловну казну затвора од најмање
6 месеци или за кажњиво дело које га чини неподобним
за обављање послова у државном органу.

ДОМ ЗДРАВЉА СРПСКА ЦРЊА

Медицинска сестра
3 извршиоца

Медицинска сестра

на одређено време ради замене привремено одсутне
раднице за време породиљског одсуства
УСЛОВИ: IV степен стручне спреме, завршена медицинска школа и положен стручни испит. Уз пријаву на оглас доставити:
оверену фотокопију дипломе и уверење о положеном стручном
испиту. Документацију слати на наведену адресу, Служби за
опште и правне послове.

ДОМ ЗДРАВЉА „НОВИ САД“

23220 Српска Црња, А. Чарнојевића 15
тел. 023/811-022

21000 Нови Сад, Булевар цара Лазара 75

Медицинска сестра - техничар

Специјалиста педијатар

Фармацеутски техничар
УСЛОВИ: Кандидати морају да испуњавају опште услове прописане законом, као и следеће посебне услове: IV степен стручне спреме, медицинска школа, занимање: медицинска сестра
- техничар, односно фармацеутски техничар; обављен приправнички стаж и положен стручни испит; упис у именик коморе;
дозвола за рад - лиценца издата од надлежне коморе. Опис
послова утврђен је Правилником о унутрашњој организацији и
систематизацији послова Дома здравља Српска Црња. Заинтересовани кандидати уз пријаву на оглас подносе, у оригиналу
или у овереној фотокопији, следећа документа: извод из матичне књиге рођених, уверење о држављанству, кратку биографију
са адресом и контакт телефоном, диплому о завршеној школи медицинска сестра - техничар, односно фармацеутски техничар
и фотокопију сведочанства за све четири године школовања,
уверење о положеном стручном испиту, дозволу за рад - лиценца издата од надлежне коморе, упис у именик комора. Пожељно
је познавање рада на рачунару. Рок за подношење пријаве је 8
дана од дана објављивања у публикацији „Послови“. Пријаве се
подносе поштом или лично на горенаведену адресу, са назнаком: „Оглас за пријем радника“. Неблаговремене и непотпуне
пријаве неће се узети у разматрање.

3 извршиоца

УСЛОВИ: завршен медицински факултет и специјализација из
педијатрије - VII/2 степен стручне спреме, положен стручни
испит, положен специјалистички испит. Критеријуми за оцену кандидата: просечна оцена током студија; дужина студирања; радно искуство у струци; положен испит за научно звање
магистра или доктора наука, ако кандидат поседује наведена
знања. Кандидат су обавезни да доставе: писану пријаву на
оглас са краћом биографијом. Уз пријаву поднети: оверену
фотокопију дипломе о завршеном факултету и додатним образовањима (дипломе, сертификати, потврде и сл.), оверену фотокопију уверења о положеном специјалистичком испиту, доказ о
радном искуству у струци након положеног стручног испита на
пословима пружања здравствене заштите или потврду о волонтерском стажу, извод из матичне књиге рођених, уверење о
држављанству. Пријаве са потребном документацијом, са назнаком: „За јавни оглас на радно место - специјалиста педијатар
на неодређено време“, слати на наведену адресу. Непотпуне и
неблаговремене пријаве неће се узимати у разматрање.

СПЕЦИЈАЛНА БОЛНИЦА
ЗА БОЛЕСТИ ЗАВИСНОСТИ „ВИТА“
21000 Нови Сад, Александра Тишме 7
e-mail: kancelarija.vita@gmail.com

ОПШТА БОЛНИЦА

Медицинска сестра - техничар

Медицинска сестра

УСЛОВИ: IV степен стручне спреме у наведеном занимању,
положен стручни испит, 6 месеци радног искуства, положен
возачки испит „Б“ категорије. Пријаве слати мејлом. Рок за
пријављивање је 14 дана.

36300 Нови Пазар, Генерала Живковића 1
тел. 020/314-722

4 извршиоца

УСЛОВИ: завршена средња медицинска школа - IV степен стручне спреме, општег смера, положен стручни испит и да кандидат поседује лиценцу. Опис послова је утврђен Правилником
о унутрашњој организацији и систематизацији послова Опште
болнице.

Виши радиолошки техничар
УСЛОВИ: VI степен стручне спреме, завршена виша медицинска школа, радиолошки смер, положен стручни испит и да кандидат поседује лиценцу. Опис послова је утврђен Правилником
о унутрашњој организацији и систематизацији послова Опште
бонице.
ОСТАЛО: Уз пријаву на оглас приложити доказе о испуњавању услова у оригиналу или у овереном препису: уверење о
држављанству, извод из матичне књиге рођених, доказ да се
против кандидата не води истрага и кривични поступак. Оглас
је отворен 8 дана од дана објављивања.
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ОПШТА БОЛНИЦА ВРБАС

21460 Врбас, Др Милана Чикића 4
тел. 021/7954-410
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на одређено време 3 месеца

СПЕЦИЈАЛНА БОЛНИЦА
ЗА ПСИХИЈАТРИЈСКЕ БОЛЕСТИ „КОВИН“
26220 Ковин, Цара Лазара 253
тел/факс: 013/741-166

Административни радник (референт за пријем и
отпуст пацијената)
на одређено време, најдуже до 12 месеци

УСЛОВИ: завршена средња школа: економска, гимназија или
пољопривредна (IV степен), без обзира на радно искуство.

КВ радник - кувар
УСЛОВИ: завршена средња стручна спрема (III степен), звање:
кувар, без обзира на радно искуство.

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

Медицина
ОСТАЛО: Кандидати су у обавези да доставе: пријаву са кратком
биографијом, фотокопију дипломе о завршеној средњој школи:
економска, гимназија или пољопривредна (IV степен); фотокопију дипломе о завршеној стручној спреми, звање: кувар.
Пријаве са потребним доказима достављају се на горенаведену
адресу, у року од 8 дана од дана објављивања у публикацији
„Послови“. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати.

ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ ПИРОТ
18300 Пирот, Кеј бб

Лекар специјалиста микробиологије
на одређено време од 6 месеци

УСЛОВИ: VII/2 степен стручне спреме. Кандидати су дужни да
уз пријаву са кратком биографијом, адресом и контакт телефоном доставе: оверену фотокопију дипломе о завршеном медицинском факултету, оверену фотокопију уверења о положеном стручном испиту, оверену фотокопију дипломе о стеченом
стручном називу специјалисте микробиологије, оверену фотокопију дозволе за рад - лиценце издате од надлежне коморе или
решења о упису у комору, уверење да кандидат није осуђиван
(издаје МУП), уверење да се против кандидата не води кривични поступак (издаје суд), извод из евиденције Националне службе за запошљавање (за кандидате који се налазе на евиденцији
Националне службе за запошљавање). Оглас је отворен 8 дана
од дана објављивања у публикацији „Послови“. Кандидати који
испуњавају услове огласа могу бити позвани на разговор ради
пружања додатних информација које могу бити важне за доношење одлуке о пријему. Кандидат који буде изабран, пре закључивања уговора о раду дужан је да достави доказ о здравственој
способности за рад. Пријаве на оглас са потребним доказима
доставити на горенаведену адресу, са назнаком: „Оглас за лекара специјалисту микробиологије“. Непотпуне и неблаговремено
приспеле пријаве неће се узимати у разматрање.

ОПШТА БОЛНИЦА „СТЕФАН ВИСОКИ“
11420 Смедеревска Паланка, Вука Караџића 147

Доктор медицине

пробни рад од 3 месеца
7 извршилаца
УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, завршен медицински
факултет; положен стручни испит; радно искуство на пословима
у струци након положеног стручног испита у трајању од најмање
3 године; лиценца лекарске коморе. Опис послова је утврђен
Правилником о организацији и систематизацији послова. Заинтересовани кандидати уз захтев подносе: пријаву на оглас са
кратком биографијом, контакт телефоном и адресом становања;
оверену фотокопију дипломе о завршеном факултету; оверену фотокопију уверења о положеном стручном испиту; оверену фотокопију радне књижице; оверену фотокопију лиценце
лекарске коморе; оверену фотокопију извода из матичне књиге
рођених; оверену фотокопију уверења о држављанству. Овера
фотокопија докумената не сме бити старија од 6 месеци. Рок за
подношење пријава је 8 дана од дана објављивања у публикацији „Послови“. Оглас се објављује и на интернет презентацији
Министарства здравља Републике Србије. Пријаве са потребном
документацијом доставити на адресу: Општа болница „Стефан
Високи“, Вука Караџића 147, са назнаком: „Пријава на конкурс
за доктора медицине“ или лично у писарници болнице. Кандидати који испуњавају услове огласа могу бити позвани на разговор ради пружања додатних података који могу бити важни
за одлуку о пријему (претходно радно искуство, просечна оцена
у току школовања, додатно образовање или оспособљености,
дужина трајања школовања...). Кандидати који уђу у ужи избор
у обавези су да полажу и писани тест (провера стручног знања).
Приликом заснивања радног односа кандидати су дужни да
доставе лекарско уверење као доказ о здравственој способности
за послове на које се примају. Неблаговремене пријаве, као и
пријаве са непотпуном и неодговарајућом документацијом, неће
бити разматране. По завршетку конкурса предата документа
неће се враћати кандидатима.

Бесплатна публикација о запошљавању

Медицински техничар - сестра
пробни рад од 3 месеца
5 извршилаца

УСЛОВИ: IV степен стручне спреме, завршена средња медицинска школа; положен стручни испит; радно искуство у струци након положеног стручног испита у трајању од најмање 6
месеци; поседовање лиценце за рад. Опис послова је утврђен
Правилником о организацији и систематизацији послова. Заинтересовани кандидати уз захтев подносе: пријаву на оглас са
кратком биографијом, контакт телефоном и адресом становања;
оверену фотокопију дипломе о завршеној школи; оверену фотокопију уверења о положеном стручном испиту; оверену фотокопију радне књижице; оверену фотокопију лиценце за рад;
оверену фотокопију извода из матичне књиге рођених; оверену
фотокопију уверења о држављанству. Овера фотокопија докумената не сме бити старија од 6 месеци.

Виши радиолошки техничар
пробни рад од 3 месеца

УСЛОВИ: VI степен стручне спреме, завршена висока школа
струковних студија - одсек виши радиолошки техничар; положен стручни испит; радно искуство на пословима у струци након
положеног стручног испита у трајању од најмање 3 године;
поседовање лиценце за рад. Опис послова је утврђен Правилником о организацији и систематизацији послова. Заинтересовани кандидати уз захтев подносе: пријаву на оглас са кратком
биографијом, контакт телефоном и адресом становања; оверену фотокопију дипломе о завршеној школи; оверену фотокопију
уверења о положеном стручном испиту; оверену фотокопију
радне књижице; оверену фотокопију лиценце за рад; оверену
фотокопију извода из матичне књиге рођених; оверену фотокопију уверења о држављанству. Овера фотокопија докумената не
сме бити старија од 6 месеци.
ОСТАЛО: Рок за подношење пријава је 8 дана од дана објављивања у публикацији „Послови“. Оглас се објављује и на интернет презентацији Министарства здравља Републике Србије.
Пријаве са потребном документацијом доставити на горенаведену адресу, са назнаком: „Пријава на конкурс за медицинског
техничара - сестру“ или лично у писарници болнице. Кандидати који испуњавају услове огласа могу бити позвани на разговор ради пружања додатних података који могу бити важни за
одлуку о пријему (претходно радно искуство, просечна оцена
у току школовања, додатно образовање или оспособљености,
дужина трајања школовања...). Кандидати који уђу у ужи избор
у обавези су да полажу и писани тест (провера стручног знања).
Приликом заснивања радног односа кандидати су дужни да
доставе лекарско уверење као доказ о здравственој способности
за послове на које се примају. Неблаговремене пријаве, као и
пријаве са непотпуном и неодговарајућом документацијом, неће
бити разматране. По завршетку конкурса предата документа
неће се враћати кандидатима.

ЗУ АПОТЕКА „УРИЕЛ 4“
Кикинда, Краља Петра I 67
тел. 063/7797-497

Апотекар

2 извршиоца
Опис посла: издавање и справљање лекова по рецептури.
УСЛОВИ: VII/1 степен, дипломирани фармацеут, познавање
рада на рачунару и енглеског језика (почетни ниво). Остали
услови у договору са послодавцем. Конкурс је отворен до попуне радних места. Заинтересовани кандидати могу да се јаве на
горенаведени број телефона, лицу за контакт: Снежани Вуковић.

Обука за активно
тражење посла
04.09.2013. | Број 533 |
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ОПТИКА „ФОКУС-ЛЕНС“

Б е о г ра д

Офталмолог

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
ФАРМАЦЕУТСКИ ФАКУЛТЕТ

УСЛОВИ: специјалиста офталмологије - VII/2 степен или дипломирани дефектолог - тифлолог - VII/1 степен, радно искуство
није битно; обезбеђен смештај. Конкурс је отворен до попуне
радног места. Заинтересовани кандидати могу да се јаве на горенаведене бројеве телефона. Лице за контакт: Драгана Живковић.

Наставник страног језика за ужу научну област
Француски језик

21000 Нови Сад, Ћирпанова 2-4
тел. 021/6616-311, 6546-991, 063/1187-088

Пољопривреда и ветерина
ВЕТЕРИНАРСКА СТАНИЦА СМЕДЕРЕВО
11300 Смедерево, Станоја Главаша 2

Ветеринар

по програму „Прва шанса 2011”, на одређено време, за
рад у Смедереву
Опис посла: рад у амбуланти, акценат на теренском раду.
УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, дипломирани ветеринар,
теренски рад, лице до 30 година старости - ангажовање по програму „Прва шанса 2011”. Заинтересовани кандидати треба да се
јаве на бројеве телефона: 026/221-920 и 063/231-751.

Наука и образовање
ЗАКОН О ОСНОВАМА СИСТЕМА
ОБРАЗОВАЊА И ВАСПИТАЊА
Услови за пријем у
радни однос
Члан 120
У радни однос у установи може да буде примљено лице под
условима прописаним законом и ако:
1) има одговарајуће образовање;
2) има психичку, физичку и здравствену способност за рад
са децом и ученицима;
3) није осуђивано правноснажном пресудом за кривично
дело за које је изречена безусловна казна затвора у трајању
од најмање три месеца, као и за кривична дела насиље у
породици, одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног лица или 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.
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.
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11000 Београд, Војводе Степе 450
тел. 011/3974-349

УСЛОВИ: VII степен стручне спреме, завршен филолошки факултет - група за француски језик и књижевност, објављени стручни радови у одговарајућој области, способност за наставни рад
и остали услови предвиђени одредбама Закона о високом образовању Републике Србије и Статутом Фармацеутског факултета.
Пријаве са доказима о испуњавању услова конкурса (у складу са
Правилником о начину и поступку стицања звања и заснивања
радног односа наставника Универзитета у Београду, Статутом
Фармацеутског факултета и Правилником о ближим условима
избора у звање наставника на Фармацеутском факултету), подносе се у року од 15 дана од дана објављивања.

Техничар на Катедри за фармацеутску
технологију и козметологију
пробни рад од 3 месеца

Опис послова: врши припреме за извођење практичне наставе; пружа помоћ у извођењу свих облика наставе и у научноистраживачком раду у складу са упутствима претпостављених; врши набавку материјала и припрема потребни материјал
за наставу и научноистраживачку активност; припрема и/или
издаје хемикалије, биолошки или други материјал потребан за
извођење студентских вежби; води евиденцију стручне литературе на катедри; реализује набавке за потребе катедре; обавља
одређене послове ван зграде Факултета за потребе катедре;
одржава библиотечки фонд катедре; одржава опрему, а нарочито осетљиву апаратуру и судове на катедри; врши ситне
поправке и пријављује веће кварове надлежној служби Факултета; обавља административне послове везане за рад катедре;
дежура на испитима и колоквијумима.
УСЛОВИ: IV степен стручне спреме, фармацеутски техничар,
положен стручни испит.
ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс кандидат треба да достави и
радну биографију (CV), као и следећу документацију: извод из
матичне књиге рођених (оригинал или оверена фотокопија),
доказ о стеченом образовању (оригинал или оверена фотокопија), уверење о положеном стручном испиту (оригинал или оверена фотокопија), уверење о држављанству Републике Србије
(не старије од 6 месеци). Кандидати који се јаве на конкурс могу
бити позвани на разговор ради пружања додатних информација
које могу бити важне за доношење одлуке о пријему на пробни
рад. Пријаве са документацијом подносе се архиви Факултета,
Војводе Степе 450, у року од 8 дана од дана објављивања у публикацији „Послови“. Изабрани кандидат је дужан да пре отпочињања пробног рада достави уверење о општој здравственој
способности, као и уверење надлежног органа да се против кандидата не води кривични поступак за кривична дела која се гоне
по службеној дужности (не старије од 6 месеци).

ОШ „ГОРЊА ВАРОШ“

11080 Земун, Добановачка 72
тел. 011/316-778

Директор

на период од 4 године
УСЛОВИ: За директора школе може бити именовано лице које
има високо образовање; положен испит (лиценцу) за директора; држављанство Републике Србије; да има психичку, физичку
и здравствену способност за рад са ученицима; да није осуђивано правоснажном пресудом за кривична дела утврђена у чл.
120 став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања и васпитања; пет година стажа у области образовања и васпитања;
да испуњава друге услове које прописује министар просвете. Уз
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Сарадник у настави за ужу научну област
Комплексна анализа

пријаву на конкурс приложити: уверење о држављанству Републике Србије (не старије од 6 месеци); оверен препис/фотокопију дипломе о стеченој стручној спреми; потврду о радном
стажу; лекарско уверење о психичкој и здравственој способности за рад са ученицима; уверење да кандидат није осуђиван
за кривична дела из чл. 120 ст. 1 тачка 3 Закона о основама система образовања и васпитања (не старије од шест месеци); биографију са кратким предлогом кретања у служби и предлогом
програма рада директора школе. Пријаве са потребном документацијом подносе се на адресу школе, са назнаком: „Пријава на конкурс за избор директора“. Рок за пријављивање је 15
дана од дана објављивања. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узимати у разматрање. Одлука о избору директора
школе биће донета у законском року. Сва потребна обавештења
могу се добити на број телефона: 011/316-778.

на одређено време од 12 месеци

Сарадник у настави за ужу научну област
Алгебра и математичка логика
на одређено време од 12 месеци
2 извршиоца

Сарадник у настави за ужу научну област
Нумеричка математика и оптимизација
на одређено време од 12 месеци
2 извршиоца

Сарадник у настави за ужу научну област
Вероватноћа и статистика
на одређено време од 12 месеци

ЗЕМУНСКА ГИМНАЗИЈА
11080 Земун, Градски парк 1
тел. 011/3162-680

Друштвена одговорност
Спремачица

УСЛОВИ: Кандидат треба да поред општих услова испуњава и
посебне услове прописане чл. 120 Закона о основама система образовања и васпитања и Правилником о организацији и
систематизацији радних места у Земунској гимназији: да има
завршену основну школу; 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. Доказ о психичкој, физичкој и
здравственој способности за рад са ученицима доставља се пре
закључивања уговора о раду. Уз пријаву на конкурс приложити: оверену фотокопију дипломе о стеченој стручној спреми и
уверење о држављанству. Рок за пријављивање је осам дана од
дана објављивања. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће
се узети у разматрање. Пријаве на конкурс слати на горенаведену адресу. Ближе информације могу се добити на број телефона: 011/3162-680.

ПРИОРИТЕТИ У
ЗАПОШЉАВАЊУ

Сарадник у настави за ужу научну област
Астрономија
на одређено време од 12 месеци

Национална служба
за запошљавање

УСЛОВИ: дипломирани математичар, студент мастер или специјалистичких студија који је студије првог степена завршио
са просечном оценом најмање 08,00. Ближи услови за избор су
утврђени чл. 71 ст. 1 Закона о високом образовању („Сл. гласник РС“, бр. 44/2010) и чл. 91 Статута Математичког факултета. Приликом конкурисања поднети: молбу, биографију и копију
дипломе. Молбе са потребним документима могу се доставити
Факултету или лично предати у секретаријат Факултета, на
горенаведену адресу, сваког радног дана, у времену од 10,00 до
15,00 часова, у року од 15 дана од дана објављивања.

ПРВА ОБРЕНОВАЧКА ОСНОВНА ШКОЛА
11500 Обреновац, Милоша Обреновића 169
тел. 011/8720-049

Директор

на мандатни период од четири године

ОШ „РУЂЕР БОШКОВИЋ“

11030 Београд, Кнеза Вишеслава 17
тел. 011/3544-417
e-mail: konkurs@boskovic.еdu.rs

Национална служба
за запошљавање

Технички секретар

УСЛОВИ: IV степен стручне спреме. Биографије слати искључиво на e-mail: konkurs@boskovic.еdu.rs, у року од 8 дана од
дана објављивања. Кандидати који уђу у ужи избор накнадно ће
доставити потребну документацију.

Програми
УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
МАТЕМАТИЧКИ ФАКУЛТЕТ–
приправништва
знање у пракси
11000 Београд, Студентски трг 12-16
тел. 011/2027-809

Сарадник у настави за ужу научну област
Математичка анализа
на одређено време од 12 месеци
2 извршиоца

Сарадник у настави за ужу научну област
Математичка анализа

на одређено време од 12 месеци, са 50% радног
времена
4 извршиоца

Шанса за
Сарадник
у настави за ужу научну област
младе
Топологија
на одређено време од 12 месеци

Бесплатна публикација о запошљавању

УСЛОВИ: директор установе може да буде лице које испуњава
услове прописане чл. 8 став 2 и чл. 120 Закона о основама система образовања и васпитања („Сл. гласник РС“, бр. 72/2009,
52/2011 и 55/2013 од 25.06.2013.), односно лице које има одговарајуће образовање из чл. 8 став 2 овог закона за наставника те врсте школе и подручја рада, за педагога и психолога,
дозволу за рад, обуку и положен испит за директора установе
и најмање пет година рада у установи на пословима образовања и васпитања, након стеченог одговарајућег образовања;
држављанство Републике Србије; да зна језик на ком се остварује образовно - васпитни рад; да поседује психичку, физичку
и здравствену способност за рад са децом и ученицима; да није
осуђивано правоснажном пресудом за кривична дела утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања и васпитања. Уз пријаву доставити: оверену копију дипломе о стручној спреми; уверење о држављанству (не старије од
6 месеци) или оверену фотокопију уверења о држављанству;
извод из матичне књиге рођених (трајни) или оверену фотокопију извода; оверену копију уверења о положеном стручном
испиту, односно лиценци за рад наставника, педагога и психолога; потврду о најмање 5 година радног стажа након стеченог одговарајућег високог образовања; доказ о психофизичкој
и здравственој способности - лекарско уверење (подноси се пре
закључења уговора о раду); уверење да лице није осуђивано
(прибавља школа). Изабрано лице које нема положен испит за
директора, полаже га у року од једне године од дана ступања на
дужност. Рок за пријављивање је 15 дана од дана објављивања
у публикацији „Послови“. Неблаговремене и непотпуне пријаве
неће се разматрати.

Шанса за младе

Школа је знање,
посао је занат
04.09.2013. | Број 533 |
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ВИСОКА ГРАЂЕВИНСКО - ГЕОДЕТСКА ШКОЛА
11000 Београд, Хајдук Станкова 2
тел/факс: 011/2422-178

Наставник у звању професора струковних
студија за уже научне области Грађевинске
конструкције и Организација и технологија
грађења
УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме у наведеном занимању.
Кандидат поред општих услова треба да испуњава и услове
предвиђене Законом о високом образовању - чл. 63 став 2 и
нормативним актима школе, завршен грађевински факултет и
стручни назив дипломирани инжењер грађевине, академски
назив - доктор техничких наука. Уз пријаву приложити: биографију, списак радова, радове и оверене преписе свих диплома
(факултета, магистратуре, доктората), на адресу: Висока грађевинско - геодетска школа струковних студија, Хајдук Станкова 2.

УНИВЕРЗИТЕТ „СИНГИДУНУМ“
ФАКУЛТЕТ ЗА ЕКОНОМИЈУ, ФИНАНСИЈЕ И
АДМИНИСТРАЦИЈУ
11070 Нови Београд, Булевар Зорана Ђинђића 44

Наставник у свим звањима за ужу научну област
Економија и ужу научну област Финансије
УСЛОВИ: Услови за избор наставника прописани су Законом
о високом образовању, Правилником о избору наставника и
сарадника Универзитета „Сингидунум” и Правилником факултета. Уз пријаву доставити: биографију, списак објављених радова, копије радова, уверење о држављанству, извод из матичне
књиге рођених, оверене фотокопије диплома о претходно завршеним студијама, копију личне карте, потврду МУП-а да кандидат није осуђиван, копије сертификата и сл. Пријаве са прилозима подносе се секретаријату Факултета, на наведену адресу,
до 16.09.2013. године, а скенирану пријаву обавезно доставити
на е-mail: info@fеfа.еdu.rs.

Бор

ГИМНАЗИЈА „МИЛЕ АРСЕНИЈЕВИЋ БАНДЕРА“
19250 Мајданпек, Велике ливаде 2
тел. 030/581-492

Наставник информатике и рачунарства

на одређено време до повратка запосленог са
боловања, са 50% радног времена
УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава услове из чл. 8 став 2 и
став 3 и чл. 120 Закона о основама система образовања и васпитања („Сл. гласник РС“, бр. 72/09 и 52/11), односно да има одговарајуће образовање; 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. Приликом пријављивања на
конкурс поднети следећа документа: диплому о одговарајућем
образовању и уверење о држављанству - не старије од 6 месеци. Рок за пријављивање је 8 дана од дана објављивања. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће бити разматране.

Tржиштe рада

Аналитички
приступ
запошљавању
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Ваљево

ВИСОКА ШКОЛА ПРИМЕЊЕНИХ
СТРУКОВНИХ СТУДИЈА
17500 Врање, Филипа Филиповића 20
тел. 017/421-859

Наставник у звању предавача за ужу научну
област Рачунарска техника и информатика
УСЛОВИ: VII/2 степен стручне спреме, електронски факултет,
магистар из одговарајуће уже научне области за коју се бира.

Наставник у звању предавача за ужу научну
област Технологија намирница животињског
порекла (реизбор)
УСЛОВИ: VII/2 степен стручне спреме, технолошко - металуршки факултет, магистар из одговарајуће уже научне области за
коју се бира.
ОСТАЛО: Општи и посебни услови за избор у звање прописани
су чл. 63, 64 и 65 Закона о високом образовању, Статутом школе
и Правилником о избору наставника и сарадника. Пријаве кандидата са прилозима (биографија, списак научних и стручних
радова, сами радови, оверене дипломе о одговарајућој стручној
спреми, извод из матичне књиге рођених, уверење о држављанству), подносе се на адресу: Висока школа примењених струковних студија, 17500 Врање, Филипа Филиповића 20, у року од 8
дана од дана објављивања. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се разматрати.

В ра њ е

ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА „НАША РАДОСТ“
17530 Сурдулица, Југословенска бб
тел. 017/815-714

1. Васпитач
3 извршиоца

2. Медицинска сестра - васпитач
4 извршиоца

3. Васпитач

на одређено време до повратка директора са функције

4. Медицинска сестра - васпитач

на одређено време до повратка запослене са
породиљског одсуства
УСЛОВИ: одговарајуће образовање: за радна места под ред. бр.
1 и 3: стечено одговарајуће високо образовање на студијама
првог степена (основне академске студије, основне струковне
студије), студијама другог степена (мастер академске студије, специјалистичке академске студије или специјалистичке
струковне студије), студијама од три године или више образовање; за радна места под ред. бр. 2 и 4: стечено средње образовање - медицинска сестра - васпитач, одговарајуће више образовање, односно одговарајуће високо образовање на студијама
првог степена (основне струковне студије) на којима је лице
оспособљено за рад са децом јасленог узраста - васпитач. За
сва радна места: да кандидат 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;
држављанство Републике Србије; да зна језик на ком се остварује образовно - васпитни рад. Уз пријаву доставити: доказ о
стручној спреми (оверена фотокопија), извод из матичне књиге рођених (венчаних), уверење о држављанству; ако кандидат
није стекао одговарајуће образовање на српском језику потребно је да достави уверење да је положио испит из српског језика
са методиком по програму одговарајуће високошколске установе. Доказ о здравственој способности кандидат доставља пре
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закључења уговора о раду, а доказ да није осуђиван за кривична дела утврђена законом - прибавља установа. У поступку
одлучивања о избору кандидата врши се претходна психолошка
процена способности за рад са децом, коју обавља надлежна
служба за послове запошљавања, применом стандардизованих
поступака.

Зрењанин

ОШ „СЛАВКО РОДИЋ“

23241 Лазарево, Жарка Зрењанина 13

Наставник хемије

са 30% радног времена, на одређено време до повратка
одсутног запосленог
УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава следеће услове: 1) да
је стекао одговарајуће високо образовање: на студијама другог
степена (мастер академске студије, специјалистичке академске
студије или специјалистичке струковне студије), по пропису који
уређује високо образовање почев од 10.09.2005. године или на
основним студијама у трајању од најмање четири године, по пропису који је уређивао високо образовање до 10.09.2005. године;
1а) да испуњава услове из чл. 8 став 2 и 3 Закона о основама
система образовања и васпитања („Сл. гласник РС“, бр. 52/2011
и 55/13), односно да има образовање из психолошких, педагошких и методичких дисциплина стечено на високошколској
установи у току студија или након дипломирања, од најмање
30 бодова и шест бодова праксе у установи, у складу са Европским системом преноса бодова; кандидат треба да испуњава
услове у погледу врсте стручне спреме предвиђене Правилником о врсти стручне спреме наставника и стручних сарадника у
основној школи („Сл. гласник РС - Просветни гласник“, бр. 6/96,
3/99, 10/02, 4/03, 20/04, 5/05, 2/07, 3/07, 4/07, 17/07, 20/07, 1/08,
4/08, 6/08, 8/08, 11/08, 2/09, 4/09, 9/09, 3/10 и 11/12): дипломирани хемичар, професор хемије, професор хемије и физике, професор хемије и биологије, дипломирани хемичар опште
хемије, дипломирани хемичар за истраживање и развој, дипломирани физикохемичар, дипломирани хемичар, смер хемијско
инжењерство, професор биологије и хемије, професор физике
и хемије за основну школу, дипломирани професор биологије и
хемије, дипломирани хемичар - професор хемије, дипломирани
професор хемије - мастер, професор физике - хемије, професор
географије - хемије, професор биологије - хемије, дипломирани професор физике - хемије, мастер, дипломирани професор
биологије - хемије, мастер, дипломирани педагог за физику и
хемију, дипломирани физичар - професор физике и хемије за
основну школу - мастер, дипломирани хемичар, мастер, мастер
професор хемије, мастер хемичар, мастер професор физике и
хемије, мастер професор биологије и хемије; 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.
Уз пријаву приложити: диплому о стеченој спреми (оверена
фотокопија); уверење о држављанству (оверена фотокопија,
не старија од 6 месеци), доказ о испуњености услова из тачке
1а. Доказ о испуњености услова из тачке 2 подноси кандидат
који буде изабран, пре закључења уговора о раду. Доказ из тачке 3 прибавља школа. Рок за пријављивање је 8 дана од дана
објављивања у публикацији „Послови“. Пријаве на конкурс са
потребном документацијом доставити на адресу школе, са назнаком: „За конкурс“. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће
се узети у разматрање. Ближе информације могу се добити на
број телефона: 023/896-707.

Наставник музичке културе

са 30% радног времена, на одређено време до повратка
одсутног запосленог
УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава следеће услове: 1) да
је стекао одговарајуће високо образовање: на студијама другог
степена (мастер академске студије, специјалистичке академске
студије или специјалистичке струковне студије), по пропису који
уређује високо образовање почев од 10.09.2005. године или на
основним студијама у трајању од најмање четири године по пропису који је уређивао високо образовање до 10.09.2005. године;
1а) да испуњава услове из чл. 8 став 2 и 3 Закона о основама

Бесплатна публикација о запошљавању

система образовања и васпитања („Сл. гласник РС“, бр. 52/2011
и 55/13), односно да има образовање из психолошких, педагошких и методичких дисциплина стечено на високошколској
установи у току студија или након дипломирања од најмање 30
бодова и шест бодова праксе у установи, у складу са Европским
системом преноса бодова; кандидат треба да испуњава услове у погледу врсте стручне спреме предвиђене Правилником о
врсти стручне спреме наставника и стручних сарадника у основној школи („Сл. гласник РС - Просветни гласник“, бр. 6/96, 3/99,
10/02, 4/03, 20/04, 5/05, 2/07, 3/07, 4/07, 17/07, 20/07, 1/08, 4/08,
6/08, 8/08, 11/08, 2/09, 4/09, 9/09, 3/10 и 11/12): академски
музичар, дипломирани музичар - музички педагог, дипломирани
музички педагог, дипломирани музичар - композитор, дипломирани композитор, дипломирани музичар - диригент, дипломирани музичар - музиколог, дипломирани музиколог, наставник
музичке културе, дипломирани диригент, дипломирани музичар
- акордеониста, дипломирани музичар - гитариста, дипломитани
музичар - соло певач, дипломирани професор солфеђа и музичке културе, дипломирани етномузиколог, дипломирани музичар
- пијаниста, дипломирани музичар - чембалиста, дипломирани
музичар - оргуљаш, дипломирани музичар - харфиста, дипломирани музичар - перкусиониста, дипломирани музичар - виолиниста, дипломирани музичар - виолиста, дипломирани музучар
- виолончелиста, дипломирани музичар - контрабасиста, дипломирани музичар - флаутиста, дипломирани музичар - обоиста,
дипломирани музичар - кларинетиста, дипломирани музичар
- фаготиста, дипломирани музичар - хорниста, дипломирани
музичар - трубач, дипломирани музичар - тромбониста, дипломирани музичар - тубиста, професор црквене музике и појања,
дипломирани музичар - саксофониста, професор солфеђа и
музичке културе, дипломирани музичар - педагог, дипломирани
музичар - бајаниста, дипломирани музичар за медијску област,
мастер теоретичар уметности (професионални статус: музички
педагог, етномузиколог, музиколог или музички теоретичар),
мастер музички уметник (сви професионални статуси), мастер
композитор; лица која су стекла академско звање мастер треба да имају положен испит Методика наставе општег музичког
образовања као изборни предмет на академским или мастер
студијама; 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. Уз пријаву приложити: диплому о стеченој стручној спреми (оверена фотокопија); уверење
о држављанству (оверена фотокопија, не старија од 6 месеци),
доказ о испуњености услова из тачке 1а. Доказ о испуњености
услова из тачке 2 подноси кандидат који буде изабран, пре
закључења уговора о раду. Доказ из тачке 3 прибавља школа.
Рок за пријављивање је 8 дана од дана објављивања у публикацији „Послови“. Пријаве на конкурс, са потребном документацијом, доставити на адресу школе, са назнаком: „За конкурс“.
Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узети у разматрање. Ближе информације могу се добити на број телефона:
023/896-707.

ОШ „Др БОШКО ВРЕБАЛОВ“
23270 Меленци, Српских владара 63

Наставник енглеског језика у другом циклусу
основног образовања и васпитања
на одређено време до повратка запослене са
породиљског одсуства

УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава услове утврђене чл.
24 став 1 Закона о раду („Службени гласник РС”, бр. 24/2005,
61/2005, 54/2009 и 32/2013), чл. 8, 120, 121 и 122 Закона о основама система образовања и васпитања („Службени гласник РС”,
бр. 72/09, 52/11 и 55/13), чл. 3 Правилника о степену и врсти
образовања наставника и стручних сарадника у основној школи („Службени гласник РС - Просветни гласник“, бр. 11/2012),
као и одредбама Правилника о организацији и систематизацији
послова у ОШ „Др Бошко Вребалов“ Меленци; да кандидат има
одговарајуће образовање на студијама другог степена (мастер
академске студије, специјалистичке академске студије или специјалистичке струковне студије), по пропису који уређује високо
образовање, почев од 10. септембра 2005. године или на основним студијама у трајању од најмање четири године, по пропису који је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005.
године; да има психичку, физичку и здравствену способност за
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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; држављанство Републике Србије; да зна језик на ком се остварује образовно - васпитни рад. На основу чл. 3 Правилника о степену и
врсти образовања наставника и стручних сарадника у основној
школи, наставу и друге облике образовно - васпитног рада у
предметној настави из енглеског језика може да изводи лице
које је стекло високо образовање: професор, односно дипломирани филолог за енглески језик и књижевност, дипломирани професор енглеског језика и књижевности, мастер филолог
(студијски програм или главни предмет/профил енглески језик),
мастер професор језика и књижевности (студијски програм или
главни предмет/профил енглески језик). Лице из наведеног
члана мора да има образовање из психолошких, педагошких и
методичких дисциплина стечено на високошколској установи у
току студија или након дипломирања, од најмање 30 бодова и
шест бодова праксе у установи, у складу са Европским системом
преноса бодова. Кандидат треба да приложи: пријаву на конкурс, оверену копију дипломе о стеченом образовању, уверење
о држављанству, 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. Фотокопије докумената морају бити
уредно оверене. У поступку одлучивања о избору наставника,
васпитача и стручног сарадника, директор врши ужи избор кандидата које упућује на претходну психолошку процену способности за рад са децом и ученицима, у року од осам дана од дана
истека рока за подношење пријава. Психолошку процену способности за рад са децом и ученицима врши надлежна служба
за послове запошљавања, применом стандардизованих поступака. Директор доноси одлуку о избору у року од осам дана од
дана добијања резултата психолошке процене способности за
рад са децом и ученицима. Доказ о неосуђиваности прибавља
школа. Рок за подношење пријава са доказима о испуњавању
услова конкурса је 15 дана од дана објављивања у публикацији „Послови“. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се
разматрати. Конкурсна документација се не враћа. Пријаве се
достављају на адресу школе, са назнаком: „За конкурс”.

Јагодина

ФАКУЛТЕТ ПЕДАГОШКИХ НАУКА
УНИВЕРЗИТЕТА У КРАГУЈЕВЦУ
35000 Јагодина, Милана Мијалковића 14
тел. 035/223-805

Сарадник у звање сарадника у настави за
ужу научну област Књижевност са методиком
наставе
на одређено време од једне године

УСЛОВИ: завршен филолошки факултет - основне академске
студије првог степена (студијски програм: Српска књижевност
и језик или Српска књижевност и језик са општом књижевношћу), са укупном просечном оценом најмање осам, студент мастер академских студија и непостојање сметњи из чл. 62 став
4 Закона о високом образовању („Службени гласник РС“, бр.
76/05…93/12). Уз пријаву на конкурс доставити: оверену фотокопију дипломе о завршеним основним академским студијама,
доказ о уписаним мастер академским студијама, биографију са
подацима о досадашњем раду, списак објављених стручних и
научних радова, као и саме радове и друге доказе о испуњености услова по овом конкурсу. Рок за подношење пријава је 8
дана од дана објављивања. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се разматрати.

ПОНИШТЕЊЕ ОГЛАСА
ОШ „13. ОКТОБАР“

35230 Ћуприја, Алексе Шантића бб
Оглас објављен 03.07.2013. године у публикацији
„Послови“, поништава се у целости.
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Кикинда

ВИСОКА ШКОЛА СТРУКОВНИХ СТУДИЈА
ЗА ОБРАЗОВАЊЕ ВАСПИТАЧА
23300 Кикинда, Светосавска 57
тел. 0230/34-250
е-mail: vsov@businter.net

Професор у настави за област медицинских
наука

са 30% радног времена, доктор медицинских наука

Професор у настави за Методику познавања
околине, област Инжењерство заштите животне
средине, на специјалистичким струковним
студијама
са 20% радног времена, доктор наука из области
Инжењерство заштите животне средине

УСЛОВИ: звање професора струковних студија може да стекне
лице које има научни степен доктора наука у научној области за
коју се бира, објављене научне радове и које показује способност за наставни рад. Професор по избору у звање заснива радни однос на неодређено време. Поред наведене стручне спреме,
кандидати треба да испуњавају и услове предвиђене Законом о
високом образовању и актима школе: држављанство Републике
Србије, здравствена способност, да нису правноснажном пресудом осуђени за кривично дело у складу са чл. 62 став 4 Закона
о високом образовању. Кандидати уз пријаву треба да поднесу:
биографију са подацима о досадашњем раду; доказе који указују
на резултате научног, истраживачког, односно уметничког рада,
доказе о ангажовању у развоју наставе и развоју других делатности високошколске установе, доказе о резултатима педагошког рада који ће се ценити на основу одредби Правилника о
избору у звања наставника и сарадника у ВШССОВ у Кикинди, као и доказе који указују на резултате постигнуте у обезбеђивању наставно - научног, односно уметничко - наставног
подмлатка; оверену фотокопију дипломе или уверења о стеченом докторату, као и оверене фотокопије диплома о претходно
стеченим звањима; списак научних и стручних радова и саме
радове које су у могућности да доставе; извод из матичне књиге рођених; уверење о држављанству (не старије од 6 месеци). Лекарско уверење о здравственој способности доставља
изабрани кандидат. Доказ о неосуђиваности прибавиће школа
службеним путем.

Курир - радник на одржавању хигијене
са пробним радом од 6 месеци

УСЛОВИ: III степен стручне спреме.
ОСТАЛО: Рок за пријаву је 15 дана од дана објављивања у публикацији „Послови“. Непотпуне и пријаве са неодговарајућом
документацијом неће се узимати у разматрање.

ОШ „ЈОВАН ЈОВАНОВИЋ ЗМАЈ“
24420 Кањижа, Школски трг 1
тел. 024/874-070

Спремачица
2 извршиоца

УСЛОВИ: одговарајућа школска спрема - I степен стручне спреме, завршена основна школа, држављанство Републике Србије,
да кандидат није осуђиван за кривична дела прописана у чл.
120 став 1 тач. 3 ЗОСОВ, да има психичку, физичку и здравствену способност за рад са ученицима, знање језика на којима се
остварује настава у школи (мађарски и српски). Уз молбу кандидат је дужан да достави: уверење о држављанству издато у
последњих 6 месеци, оверену фотокопију или препис сведочанства, доказ о знању језика, фотокопију радне књижице и личне
карте.
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Сервирка

2 извршиоца
УСЛОВИ: одговарајућа школска спрема - II степен стручне спреме, држављанство Републике Србије, да кандидат није осуђиван
за кривична дела прописана у чл. 120 став 1 тач. 3 ЗОСОВ, да
има психичку, физичку и здравствену способност за рад са ученицима, знање језика на којима се остварује настава у школи
(мађарски и српски). Уз молбу кандидат је дужан да достави:
уверење о држављанству издато у последњих 6 месеци, оверену фотокопију или препис сведочанства, доказ о знању језика,
фотокопију радне књижице и личне карте.
ОСТАЛО: Молбе са потребном документацијом о испуњавању
услова огласа и кратким описом кретања у служби доставити на
горенаведену адресу, са назнаком: „За оглас“.

Косовск а Митровиц а

УСТАНОВА ЗА ПРЕДШКОЛСКО
ВАСПИТАЊЕ И ОБРАЗОВАЊЕ
Липљан

Васпитач

2 извршиоца
УСЛОВИ: виша или висока школа, смер васпитач.

Економ
УСЛОВИ: средња школа.
ОСТАЛО: Уз диплому приложити: држављанство, извод из матичне књиге рођених, лекарско уверење и уверење да кандидат
није осуђиван и да се против њега не води истражни поступак
за кривично дело које га чини неподобним за рад у установи.
Пријаве слати на горенаведену адресу или доставити лично.
Конкурс је отворен 8 дана од дана објављивања. Непотпуне и
неблаговремене пријаве неће се разматрати.

Крушевац

Лесковац

ТЕХНИЧКА ШКОЛА ВЛАСОТИНЦЕ
16210 Власотинце
тел. 016/875-125

Директор

на мандатни период од четири године
УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме. Директор школе може
да буде лице које испуњава услове прописане чл. 8 став 2 и
чл. 120 Закона о основама система образовања и васпитања;
стечено одговарајуће високо образовање на студијама другог
степена (мастер академске студије, специјалистичке академске студије или специјалистичке струковне студије), по пропису
који уређује високо образовање, почев од 10. септембра 2005.
године; да 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;
држављанство Републике Србије; да зна језик на ком се остварује образовно - васпитни рад; дужност директора ове установе
може да обавља лице које има одговарајуће образовање из чл.
8 став 2 Закона о основама система образовања и васпитања
за наставника те врсте школе и подручја рада, за педагога и
психолога, дозволу за рад, обуку и положен испит за директора
установе и најмање пет година рада у установи на пословима
образовања и васпитања, након стеченог одговарајућег образовања. Уз пријаву на конкурс кандидат прилаже: оверену копију
дипломе о стеченом образовању; доказ о поседовању дозволе
за рад (оригинал или оверену фотокопију уверења о положеном
стручном испиту, односно испиту за лиценцу); потврду да има
најмање пет година рада у установи на пословима образовања и
васпитања, наког стеченог одговарајућег образовања; уверење
о држављанству - не старије од 6 месеци (оригинал или оверена
копија); извод из матичне књиге рођених (оригинал или оверена копија), биографске податке са прегледом кретања у служби;
остале доказе о стручности, организаторским и другим способностима и квалитетима. Изабрани директор који нема положен
испит за директора дужан је да исти положи у року од годину
дана од дана ступања на дужност. Пријаве на конкурс доставити лично или на адресу школе. Рок за подношење пријава је 15
дана од дана објављивања. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узимати у разматрање.

ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА „ПАХУЉИЦЕ“
37220 Брус, Јосифа Панчића бб
тел. 037/826-527

Васпитач - приправник

на одређено време до 30.09.2014. године
УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава следеће услове: одговарајуће више образовање, односно одговарајуће високо образовање на студијама првог степена (основне струковне студије
или основне академске студије) у трајању од три године или
на студијама другог степена - мастер академске студије (специјалистичке академске студије или специјалистичке струковне
студије) - васпитач, образовање из психолошких, педагошких
и методичких дисциплина од најмање 30 бодова и шест бодова праксе у установи, испуњеност услова утврђених у чл. 120
Закона о основама система образовања и васпитања. Уз пријаву
кандидати су дужни да поред биографије приложе и следећу
документацију: оверену копију дипломе о одговарајућој стручној спреми, као и доказе о испуњености осталих услова у погледу образовања, уверење о држављанству, извод из матичне
књиге рођених, доказ о психичкој, физичкој и здравственој способности (лекарско уверење) - доставља изабрани кандидат пре
закључења уговора о раду. Рок за пријаву је 8 дана од дана
објављивања.

ВИСОКА СТРУКОВНА ШКОЛА ЗА ТЕКСТИЛ
16000 Лесковац, Вилема Пушмана 17
тел. 016/242-569

Сарадник у настави за ужу област Конфекцијска
и текстилна технологија
на одређено време од једне године, почев од
01.10.2013. године

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, технолошки факултет,
текстилна технологија; да је кандидат студије првог степена
завршио са укупном просечном оценом најмање осам; уписане
мастер или специјалистичке академске студије из одговарајуће
области; да кандидат испуњава 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 (опширнија биографија, доказ
о испуњености услова и школској спреми, извод из матичне
књиге рођених; уверење да кандидат није осуђиван), подносе
се секретаријату Високе струковне школе за текстил, Вилема
Пушмана 17, 16000 Лесковац. Конкурс је отворен 15 дана од
дана објављивања у публикацији „Послови“.

Обука за активно тражење посла
Бесплатна публикација о запошљавању
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ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА „ЦРВЕНКАПА“
15318 Мали Зворник, Дринска 7

Спремачица

на одређено време до повратка раднице са породиљског
одсуства и одсуства ради неге детета
УСЛОВИ: завршена основна школа; да кандидат 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 је држављанин РС. Уз пријаву на конкурс доставити: доказ о стеченој стручној спреми; уверење о држављанству РС; извод из матичне књиге рођених (фотокопије докумената морају бити оверене и не старије од 6 месеци). Доказ
о неосуђиваности прибавља установа по службеној дужности.
Изабрани кандидат пре закључења уговора о раду дужан је да
достави лекарско уверење и санитарну књижицу. Пријаве слати
на адресу установе или доставити лично, у року од 8 дана од
дана објављивања. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће
се узети у разматрање.

Ниш

18000 Ниш, Вишеградска 33
тел. 018/533-015

Сарадник у звању асистента за ужу научну
област Експериментална и примењена физика
на Департману за физику, на одређено време од 36
месеци

УСЛОВИ: студент докторских студија физике. Кандидат уз
пријаву треба да достави: биографију, доказ да је студент докторских студија, списак научних радова, као и саме радове. Рок
за пријаву је 15 дана.

Сарадник у звању асистента за ужу научну
област Картографија

на Департману за географију, на одређено време од 36
месеци
УСЛОВИ: студент докторских студија географије. Кандидат уз
пријаву треба да достави: биографију, доказ да је студент докторских студија, списак научних радова, као и саме радове. Рок
за пријаву је 15 дана.

Сарадник у звању асистента за ужу научну
област Физичка географија

ЗАВОД ЗА ВАСПИТАЊЕ ОМЛАДИНЕ

на Департману за географију, на одређено време од 36
месеци

Директор

УСЛОВИ: студент докторских студија географије. Кандидат уз
пријаву треба да достави: биографију, доказ да је студент докторских студија, списак научних радова, као и саме радове. Рок
за пријаву је 15 дана.

18000 Ниш, Божидарчева 37
тел. 018/243-619

на мандатни период од 4 године
УСЛОВИ: За директора може бити именован држављанин Републике Србије који је стекао високо образовање на студијама другог степена (мастер академске студије, специјалистичке академске студије или специјалистичке струковне студије), односно на
основним студијама у трајању од најмање 4 године и одговарајући
академски, односно стручни назив утврђен у области правних, економских, психолошких, педагошких и андрагошких наука и социолошких наука, односно стручни назив: дипломирани социјални
радник и најмање 5 година радног искуства у струци. Уз пријаву
доставити: радну биографију; програм рада за мандатни период;
оверену фотокопију дипломе; уверење о држављанству; уверење
о здравственој способности; потврду о радном искуству у струци;
уверење да кандидат није осуђиван и да против њега није покренут поступак за кривична дела која се гоне по службеној дужности из надлежности основног и вишег суда. Докази о испуњености
услова конкурса који немају трајни карактер не могу бити старији
од 6 месеци. Рок за пријаву је 15 дана.

ОШ „ЂУРА ЈАКШИЋ“

18206 Јелашница, Српских просветитеља 7
тел. 018/4500-055

Домар
УСЛОВИ: IV, III или II степен стручне спреме, електро, столарске или водоинсталатерске струке.

Спремачица
УСЛОВИ: I степен стручне спреме, завршена основна школа.
ОСТАЛО: држављанство Републике Србије; психичка, физичка
и здравствена способност за рад (доказ доставити приликом
пријема у радни однос); да кандидат није осуђиван за кривично
дело за које је изречена безусловна казна затвора у трајању од
најмање 3 месеца (доказ прибавља школа); знање језика на ком
се остварује образовно - васпитни рад. Уз пријаву доставити:
оригинал или оверену фотокопију дипломе о стеченом образовању и доказ о држављанству (уверење о држављанству - не
старије од 6 месеци и извод из матичне књиге рођених - не старији од 6 месеци). Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се
узимати у разматрање.
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ОШ „СВЕТИ САВА“

21400 Бачка Паланка, Трг братства и јединства 22
тел. 021/6045-893

Наставник математике

на одређено време до повратка запослене са
неплаћеног одсуства

Наставник енглеског језика

на одређено време до повратка запослене са
породиљског одсуства, за 90% радног времена
УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава услове у складу са чл.
120 Закона о основама система образовања и васпитања, да има
одговарајуће образовање, односно стручну спрему према чл. 8
Закона о основама система образовања и васпитања и према
Правилнику о степену и врсти образовања наставника и стручних сарадника у основној школи. У току трајања поступка о
одлучивању о избору, кандидати који уђу у ужи избор дужни су
да се подвргну претходној провери психофизичких способности
за рад са ученицима, коју врши Национална служба за запошљавање применом стандардизованих поступака, а у складу са
чл. 130 Закона о основама система образовања и васпитања, по
распореду који утврди школа у сарадњи са Националном службом за запошљавање, о чему ће кандидати бити благовремено
обавештени. Уз пријаву доставити: биографију, оригинал или
оверену фотокопију дипломе/уверења о стеченом образовању;
оригинал или оверену фотокопију извода из матичне књиге
рођених; уверење о држављанству (не старије од 6 месеци).
Уверење о некажњавању прибавља школа. Уверење о психичкој, физичкој и здравственој способности за рад са ученицима доставља се пре закључивања уговора о раду. Пријаве са
потребном документацијом слати поштом на наведену адресу,
са назнаком: „За конкурс“. Непотпуне и неблаговремене пријаве
неће се узимати у разматрање.
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ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА „БОШКО БУХА“
21460 Врбас, Блок Саве Ковачевића 8
тел. 021/705-100

Логопед

на одређено време до повратка запослене са
породиљског одсуства, до 01.08.2014. године
УСЛОВИ: одговарајуће образовање из чл. 8 став 2 Закона о
основама система образовања и васпитања и чл. 42 Закона о
предшколском васпитању и образовању (стечено високо образовање из научне области специјална едукација и рехабилитација на студијама другог степена - мастер дефектолог, специјалистичке академске студије, специјалистичке струковне студије,
односно завршено високо образовање на основним студијама у
трајању од најмање четири године). Кандидат треба да испуњава услове прописане чл. 120 Закона о основама система образовања и васпитања. Уз пријаву на конкурс приложити: оверену
копију дипломе о завршеном високом образовању и уверење о
држављанству. Доказ о психичкој, физичкој и здравственој способности за рад са децом подноси се пре закључења уговора о
раду. Доказ о неосуђиваности прибавља установа по службеној
дужности. Пријаве слати на наведену адресу, са назнаком: „За
конкурс“. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати.

СРЕДЊА САОБРАЋАЈНА ШКОЛА
У НОВОМ САДУ
21000 Нови Сад, Радничка 20
тел. 021/529-147

Наставник групе стручних предмета из области
ваздушног саобраћаја
УСЛОВИ: дипломирани саобраћајни инжењер - одсек за ваздушни саобраћај; дипломирани инжењер саобраћаја - одсек
ваздушни саобраћај или мастер инжењер саобраћаја - одсек
ваздушни саобраћај. Кандидат треба да има одговарајуће образовање у складу са чл. 8 и 121 став 9 Закона о основама система
образовања и васпитања, а у складу са Правилником о врсти
стручне спреме наставника, стручних сарадника и помоћних
наставника у стручним школама; 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; држављанство Републике Србије. Кандидат је дужан да уз
пријаву достави: оверену копију дипломе о завршеном одговарајућем образовању, уверење о држављанству, извод из матичне књиге рођених (оригинал или оверену копију); уверење
суда да против њега није покренута истрага, нити је подигнута
оптужница за кривична дела из надлежности суда. Уверење о
здравственом стању подноси се пре закључења уговора о раду.
Доказ да кандидат није осуђиван прибавља школа по службеној
дужности. Пријаве са документацијом којом се доказује да су
испуњени општи и посебни услови конкурса, као и бројем телефона кандидата, доставити на адресу школе.

ВРТИЋ И ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА
„АНЂЕО ЧУВАР“
21000 Нови Сад, Камењар 3 бр. 7
тел. 060/3002-222
е-mail: оffice@аndjeocuvar.com

Васпитач

на одређено време 3 месеца
УСЛОВИ: виша или висока стручна спрема у наведеном занимању, активно знање француског језика, сопствени превоз. Кандидати који прођу у други круг биће контактирани у року од 8
дана.

Бесплатна публикација о запошљавању

Пож аревац

ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА „ГАЛЕБ“
12300 Петровац на Млави, Извидничка 17

Струковни терапеут
УСЛОВИ: висока медицинска школа струковних студија - VI степен и најмање 1 година радног искуства. Кандидат уз пријаву
доставља: уверење о држављанству Републике Србије, оверену
фотокопију трајног извода из матичне књиге рођених, оверену фотокопију дипломе, уверење о положеном стручном испиту
(оверена фотокопија), лекарско уверење о општој здравственој
способности, уверење да кандидат није осуђиван за кривична
дела утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања и васпитања - „Сл. гласник РС“, бр. 72/09 и
52/11. Рок за пријаву је 8 дана од дана објављивања. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узети у разматрање.
Пре закључивања уговора о раду, изабрани кандидат је дужан
да поднесе уверење о здравственој способности за рад, док је
предшколска установа дужна да по службеној дужности прибави уверење да кандидат није осуђиван за горенаведена кривична дела. Пријаве доставити на горенаведену адресу, са назнаком: „За оглас“.

ОШ „ВЕЉКО ДУГОШЕВИЋ”
12257 Турија (код Кучева)
тел. 012/884-066

Секретар

са 50% радног времена
УСЛОВИ: Кандидати треба да имају држављанство Републике
Србије, одговарајуће образовање и стручни назив прописан чл.
68 став 2 Закона о основама система образовања и васпитања
(стручни назив: дипломирани правник - мастер или дипломирани правник који је стекао високо образовање на основним
студијама у трајању од најмање четири године) и да испуњавају
остале услове из чл. 120 став 1 истог Закона. Пријаве доставити у писменој форми на адресу школе. Уз пријаву на конкурс
кандидати су дужни да доставе (у оригиналу или оверене фотокопије): уверење о држављанству (не старије од шест месеци),
извод из матичне књиге рођених и уверења или диплому о стеченом одговарајућем образовању и стручном називу. Доказ о
испуњености услова у погледу психичке, физичке и здравствене способности прибавља се након коначности одлуке о избору
кандидата, а пре закључења уговора о раду са изабраним кандидатом. Доказ о неосуђиваности прибавља школа по службеној
дужности. Неблаговремене и непотпуне пријаве биће одбачене.
Рок за пријављивање је 8 дана од дана објављивања у публикацији „Послови“.

П р о ку п љ е

ОШ „ДРИНКА ПАВЛОВИЋ“

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

Наставник математике

за рад у издвојеном одељењу у Косаничкој Рачи, за 14
часова редовне наставе (77,78% радног времена)
УСЛОВИ: завршен факултет и звање: 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 информа-
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тике, 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, 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:
Геометрије или Основи геометрије) или двопредметне наставе
математике и физике, односно математике и информатике.

Наставник руског језика

на одређено време до повратка запосленог са функције,
а најдуже до 31.08.2014. године, за 16 часова редовне
наставе (88,89% радног времена)
УСЛОВИ: професор, односно дипломирани филолог за руски
језик и књижевност, мастер филолог (студијски програм или
главни предмет/профил руски језик), мастер професор језика
и књижевности (студијски програм или главни предмет/профил
руски језик).

Наставник физичког васпитања

на одређено време до повратка запосленог са функције,
за 18 часова редовне наставе (90% радног времена)
УСЛОВИ: професор физичког васпитања, професор физичке културе, дипломирани педагог физичке културе, професор
физичког васпитања - дипломирани тренер са назнаком спортске гране, професор физичког васпитања - дипломирани организатор спортске рекреације, професор физичког васпитања дипломирани кинезитерапеут, дипломирани професор физичког
васпитања и спорта, мастер професор физичког васпитања и
спорта, мастер професор физичког васпитања и кинезитерапије.

Наставник разредне наставе

Смедерево

ОШ „НИКОЛА ТЕСЛА“
11316 Голобок
тел. 026/381-007

Директор

на мандатни период од 4 године
УСЛОВИ: услови прописани чл. 8 став 2 и чл. 120 Закона о основама система образовања и васпитања, да кандидат има одговарајуће образовање на студијама другог степена (мастер академске студије или специјалистичке струковне студије), стечено по
пропису који уређује високо образовање 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; најмање 5 година рада у установи
на пословима образовања и васпитања, након стеченог одговарајућег образовања; да поседује лиценцу, односно положен
стручни испит за наставника, педагога или психолога; психичка,
физичка и здравствена способност за рад са децом и ученицима; да није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дела
утврђена чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања и васпитања; држављанство Републике Србије; положен
испит за директора (изабрани директор биће у обавези да положи испит за директора у законском року). Уз пријаву на конкурс
кандидат подноси: биографију са кратким прегледом кретања у
служби, оверену фотокопију дипломе о стручној спреми, потврду о радном искуству након стеченог одговарајућег образовања,
оверену фотокопију уверења о положеном стручном испиту за
наставника, педагога или психолога, односно лиценци, оригинал или оверену фотокопију уверења о држављанству Републике Србије, оригинал или оверену фотокопију извода из матичне
књиге рођених, уверење издато од надлежног суда да кандидат
није под истрагом - не старије од 6 месеци (прибавља кандидат),
подаци из казнене евиденције МУП-а (захтев подноси школа,
службено), оверену фотокопију уверења о здравственом стању
(од надлежне здравствене установе). Рок за пријављивање је 15
дана од дана објављивања. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће бити разматране. Пријаве слати на адресу школе, са
назнаком: „Конкурс за директора“ или доставити лично.

на одређено време до повратка запослене са боловања
УСЛОВИ: завршен факултет или виша школа и звање: професор разредне наставе, наставник разредне наставе, професор
педагогије са претходно завршеном педагошком академијом или
учитељском школом, професор разредне наставе и енглеског
језика за основну школу, мастер учитељ, дипломирани учитељ
- мастер.
ОСТАЛО: Кандидат треба да испуњава услове предвиђене Правилником о степену и врсти образовања наставника и стручних сарадника у основној школи и Законом о основама система
образовања и васпитања - одговарајуће образовање; психичка, физичка и здравствена 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; држављанство Републике Србије.
Уз пријаву приложити: диплому о степену стручне спреме, уверење о држављанству Републике Србије. Лекарско уверење се
подноси пре закључења уговора о раду, а уверење да кандидат
није осуђиван прибавља школа.

Модеран
јавни сервис
Брз и ефикасан
одговор
на захтеве
клијената
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ОШ „НИКОЛА ТЕСЛА“
11316 Голобок
тел. 026/381-007

Наставник немачког језика

за 8 часова недељно (44,44% радног времена), на
одређено време ради замене одсутног запосленог преко
60 дана
УСЛОВИ: 1) кандидат треба да има одговарајуће високо образовање у складу са чл. 8 став 2 Закона о основама система образовања и васпитања („Сл. гласник РС“, бр. 72/09, 52/11 и 55/13)
и Правилником о врсти стручне спреме наставника и стручних
сарадника у основној школи („Сл. гласник РС - Просветни гласник“, бр. 6/96...3/2010); 2) психичка, физичка и здравствена
способност за рад са децом и ученицима; 3) држављанство Републике Србије; 4) да није осуђиван правоснажном пресудом за
кривична дела утврђена чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања и васпитања. Поред пријаве са биографским подацима, на конкурс у оригиналу или у овереној фотокопији доставити: извод из матичне књиге рођених, уверење о
држављанству (не старије од шест месеци) и диплому. Доказ о
испуњености услова под тач. 2 подноси се пре закључења уговора о раду, а доказ под тач. 4 прибавља школа. Пријаву на
конкурс са траженом документацијом доставити у року од 8 дана
од дана објављивања, на адресу школе. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће бити разматране.

НСЗ Позивни центар

0800 300 301
(позив је бесплатан)
Национална служба за запошљавање • www.nsz.gov.rs
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Сомбор

ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА „ПЧЕЛИЦА“
25260 Апатин, Блок 112
тел. 025/773-029
е-mail: majapcelica@pcelicaapatin.com

Васпитач

на одређено време (замена одсутног радника), за рад у
васпитној групи на српском језику
УСЛОВИ: 1. више образовање, односно одговарајуће високо
образовање на студијама првог степена, студијама другог степена, студијама у трајању од три године - васпитач, предшколски васпитач; 2. да кандидат није осуђиван правоснажном
пресудом за кривична дела утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3
Закона о основама система образовања и васпитања - уверење о
некажњавању; 3. да је држављанин Републике Србије - уверење
о држављанству (не старије од шест месеци од дана објављивања конкурса); 4. да има психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом - лекарско уверење. Доказе о испуњености горенаведених услова под тач. 1-3 (оригинална документа
или оверене фотокопије), кандидат треба да достави уз пријаву
на конкурс. Лекарско уверење доставља кандидат који буде
изабран, пре закључења уговора о раду. Некомплетне и неблаговремене пријаве, као и пријаве са приложеним, а неовереним
фотокопијама неће се узети у разматрање. Пријаву са документацијом доставити на горенаведену адресу. Рок за пријаву је 15
дана од дана објављивања у публикацији „Послови“.

ОШ „ДОСИТЕЈ ОБРАДОВИЋ“

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

Секретар

на одређено време ради замене одсутног запосленог
преко 60 дана
УСЛОВИ: Кандидат треба да поседује одговарајуће образовање:
завршен правни факултет, звање дипломирани правник (у складу са Законом о основама система образовања и васпитања чл.
8, кандидат треба да има завршене студије другог степена - мастер академске студије или специјалистичке академске студије
или специјалистичке струковне студије, односно завршен правни факултет у трајању од најмање 4 године, по пропису који
је уређивао високо образовање до 10.09.2005.); држављанство
Републике Србије; да није осуђиван за кривична дела утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања и васпитања. Уз пријаву на конкурс доставити све доказе о испуњавању услова конкурса (у оригиналу или у овереној
копији): диплому о одговарајућем високом образовању; уверење о држављанству; извод из матичне књиге рођених; кратак
преглед биографских података; остала документа која могу послужити приликом доношења одлуке о избору кандидата. Докази
о испуњавању услова конкурса који немају трајни карактер не
могу бити старији од 6 месеци. Лекарско уверење подноси изабрани кандидат пре закључења уговора о раду. Рок за подношење пријаве је 8 дана.

Спремачица

ИСПРАВКА ОГЛАСА
ОШ „МИРОСЛАВ АНТИЋ“
25210 Чонопља, Николе Тесле 34
тел. 025/844-064

Оглас објављен 28.08.2013. године у публикацији
„Послови“, исправља се у делу УСЛОВИ, за радно место:
помоћни радник на одржавању објекта: I степен стручне спреме. Уз молбу кандидати достављају доказ о завршеној стручној спреми (оригинал или оверену копију) и
уверење о држављанству. Рок за пријаву је 8 дана.

УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ
ПЕДАГОШКИ ФАКУЛТЕТ СОМБОР
25000 Сомбор, Подгоричка 4
тел. 025/412-030

Доцент за ужу научну област Педагошке науке
на одређено време, на период од 5 година

УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме, научни назив доктора педагошких 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.

Доцент за ужу научну област Лингвистичке
науке - српски језик
на одређено време, на период од 5 година

УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме, научни назив доктора филолошких 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.
ОСТАЛО: Место рада: Сомбор. Пријаве са документацијом (оверена копија дипломе основних, магистарских/мастер и докторских
студија, кратка биографија, библиографија објављених радова и
сами радови, оригинал извода из матичне књиге рођених, оригинал уверење о држављанству, уверење о некажњавању и лекарско уверење), достављају се Педагошком факултету у Сомбору.
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. Рок за пријаву је 15 дана.

Бесплатна публикација о запошљавању

УСЛОВИ: Кандидат треба да има одговарајуће образовање у
складу са одредбама Правилника о систематизацији радних
места (завршена основна школа); да поседује психичку, физичку и здравствену способност за рад; да није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дела утврђена у чл. 120 став 1
тачка 3 Закона о основама система образовања и васпитања
(прибавља школа по службеној дужности); држављанство Републике Србије. Кандидат уз пријаву подноси: оверену фотокопију
дипломе; уверење о држављанству и биографију. Лекарско уверење подноси кандидат пре закључења уговора о раду. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узети у разматрање. Рок
за пријаву је 8 дана.

ГИМНАЗИЈА И ЕКОНОМСКА ШКОЛА
„ЈОВАН ЈОВАНОВИЋ ЗМАЈ“
25250 Оџаци, Сомборска 18
тел. 025/5742-434, 5746-166

Наставник историје

на одређено време до повратка запослене са
породиљског одсуства и одсуства са рада ради неге
детета
УСЛОВИ: За наставника историје може конкурисати: професор
историје; дипломирани историчар и мастер историчар (који
претходно мора имати завршене основне академске студије
историје); 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
је држављанин РС. Докази о испуњености услова из става 1 тач.
1 и 4 подносе се уз пријаву на конкурс, а доказ из става 1 тачка
2 овог члана пре закључивања уговора о раду. Доказ из става
1 тачка 3 овог члана прибавља установа. Уз пријаву на конкурс
кандидат је обавезан да преда: радну биографију, оригинал
диплому или оверену фотокопију дипломе; оригинал извод или
оверену фотокопију извода из матичне књиге рођених (издато
после 28.12.2009. године) или оригинал уверење о држављанству, односно оверену фотокопију уверења о држављанству - не
старије од 6 месеци. Рок за пријављивање је осам дана од дана
објављивања у публикацији „Послови“. Пријаве са потребном
документацијом слати на адресу школе. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати.
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Сремска Митровица

ВИСОКА ШКОЛА СТРУКОВНИХ СТУДИЈА
ЗА ВАСПИТАЧЕ И ПОСЛОВНЕ ИНФОРМАТИЧАРЕ
„СИРМИЈУМ”
22000 Сремска Митровица, Змај Јовина 29
тел. 022/621-864
e-mail: vaspitac@yаhoo.com

Информатика - наставник у звању професора
струковних студија, предавача или наставника
вештина, наставника за извођење практичне
наставе (вежби)

вити: извод из матичне књиге рођених (оригинал или оверена фотокопија), диплому о стеченој стручној спреми (оригинал
или оверена фотокопија), уверење о држављанству (оригинал
или оверена фотокопија). Рад је у две смене. Рок за подношења
пријава је 8 дана од дана објављивања, поштом, на адресу школе или лично, од 08,00 до 14,00 часова, у секретаријату школе.
Непотпуне или неблаговремене пријаве неће се узимати у разматрање.

Су б о т и ц а

ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА „ПЕТАР ПАН“
МАЛИ ИЂОШ

на неодређено или одређено време до 5 година

24322 Ловћенац, 13. јули 8
тел. 024/735-061

УСЛОВИ: да је кандидат доктор или магистар техничких наука, а
претходно да је дипломирао на основним студијама електротехничког факултета, факултета организационих наука или висока
стручна спрема, односно високо образовање првог степена стечено на факултету организационих наука, природно - математичком факултету или електротехничком факултету - група за
информатику.

на одређено време, најдуже до завршетка школске
2013/2014. године, за рад у одељењима на мађарском
наставном језику
3 извршиоца

Педагошка група предмета - наставник у звању
професора струковних студија, предавача или
наставника вештина, наставника за извођење
практичне наставе (вежби)

на неодређено или одређено време до 5 година, са 50%
радног времена
УСЛОВИ: да је кандидат доктор или магистар педагогије, а претходно да је дипломирао на основним студијама филозофског
факултета, висока стручна спрема, односно високо образовање
првог степена стечено на филозофском факултету - група за
педагогију.
ОСТАЛО: Општи услови: сви пријављени кандидати, поред
набројаних услова, треба да испуњавају и следеће услове: да
су држављани Републике Србије, да имају психичку и физичку
радну способност за рад са студентима. Кандидати уз пријаву на
конкурс треба да приложе и следеће доказе: диплому о стеченој
стручној спреми - оригинал или оверену фотокопију, извод из
матичне књиге рођених, уверење о држављанству, уверење о
здравственом стању, уверење да нису под истрагом, биографију
са подацима о кретању у служби, списак научних и стручних
радова и саме радове. Све пријаве са приложеном документацијом предати у секретаријату школе, соба бр. 25, од 09,00 до
12,00 сати или послати поштом на адресу школе. Конкурс је
отворен 8 дана од дана објављивања у публикацији „Послови“.
Лице за контакт: др Слађана Миленковић. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати.

Васпитач

УСЛОВИ: да кандидат има одговарајућу стручну спрему, васпитач; 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; да поседује знање мађарског
језика. Уз пријаву доставити: уверење о држављанству, извод
из матичне књиге рођених, уверење или диплому о стеченом
образовању, доказ о знању мађарског језика - све у оригиналу
или у овереној фотокопији. Доказ о здравственој способности за
рад са децом и ученицима доставља се пре закључења уговора
о раду. Проверу психофизичких способности за рад са децом
и ученицима извршиће Национална служба за запошљавање.
Доказ да кандидат није осуђиван школа ће прибавити по службеној дужности од МУП-а, за изабраног кандидата.

Спремачица
УСЛОВИ: I степен стручне спреме, завршена основна школа;
да кандидат има општу здравствену способност; држављанство
Републике Србије; да није осуђиван правноснажном 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, извод из матичне књиге рођених,
уверење или диплому о стеченом образовањув- све у оригиналу
или у овереној фотокопији. Доказ о здравственој способности
доставља се пре закључења уговора о раду. Доказ да кандидат
није осуђиван школа ће прибавити по службеној дужности од
МУП-а, за изабраног кандидата.
ОСТАЛО: Рок за пријаву је 8 дана од дана објављивања. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати.

ОШ „НИКОЛА ТЕСЛА“

22304 Нови Бановци, Школска 2
тел. 022/341-314, 342-505

Наставник физичког васпитања

са 55% радног времена (11 часова обавезне наставе)
УСЛОВИ: испуњеност услова за наведено радно место из Правилника о степену и врсти образовања наставника и стручних
сарадника у основној школи („Сл. гласник РС - Просветни гласник“, бр. 11/2012). Поред наведене стручне спреме, кандидат
треба да испуњава и остале услове предвиђене чл. 120 Закона о основама система образовања и васпитања („Сл. гласник
РС“, бр. 72/2009, 52/2011 и 55/2013): одговарајуће образовање (доказ доставља кандидат уз пријаву на конкурс), да има
психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом
и ученицима (школа упућује кандидате у надлежну службу да
прибаве уверење), 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 службеним путем), држављанство Републике Србије
(доставља кандидат уз пријаву на конкурс). Уз пријаву доста-
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ОШ „ЈОВАН МИКИЋ“

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

1. Професор математике
са 44% радног времена

2. Професор математике

са 88% радног времена, за рад на мађарском наставном
језику

3. Професор физике

са 30% радног времена, за рад на мађарском наставном
језику
УСЛОВИ: Поред општих услова прописаних чл. 120 Закона о
основама система образовања и васпитања, кандидат треба
да има одговарајуће високо образовање, а у свему према Правилнику о степену и врсти образовања наставника и стручних

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

Наука и образовање
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 знању језика на ком се
остварује образовно - васпитни рад, на српском језику, доказ о
знању мађарског језика за пријем у радни однос за радна места
под ред. бр. 2 и 3. Психолошку процену способности за рад са
децом и ученицима врши надлежна служба за запошљавање.
Уз пријаву на конкурс приложити: оверен препис/фотокопију
дипломе о стеченој стручној спреми, уверење о држављанству,
доказ о знању српског језика, доказ о знању мађарског језика за
радна места под ред. бр. 2 и 3. Рок за подношење пријава је 8
дана од дана објављивања. Пријаве на конкурс слати на адресу
школе. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узети у
разматрање.

Ужице

ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА „РАДОСТ“
31310 Чајетина, Књаза Милоша бб
тел. 031/831-360

Дипломирани васпитач

ОСНОВНА ШКОЛА
„МИЛОРАД МИЛОВАНОВИЋ ЛУНЕ“
31204 Каран
тел. 031/803-243

Наставник разредне наставе

за рад у ИО Луново Село, на одређено време до
31.08.2014. године
УСЛОВИ: одговарајуће високо образовање из чл. 8 Закона о
основама система образовања и васпитања, као и из Правилника о врсти стручне спреме наставника и стручних сарадника
у основној школи. Поред општих услова за заснивање радног
односа, кандидат треба да испуњава и посебне услове прописане одредбама чл. 120 и 123 Закона о основама система образовања и васпитања. Уз пријаву на конкурс кандидат подноси: кратку биографију; доказ о држављанству РС (уверење о
држављанству или извод из матичне књиге рођених); оверен
препис или оверену фотокопију дипломе о стеченом образовању; оверен препис или оверену фотокопију уверења о положеном стручном испиту (осим приправника или других лица
која могу засновати радни однос без положеног одговарајућег
испита). Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узимати
у разматрање.

на одређено време до повратка раднице са породиљског
боловања
УСЛОВИ: VII степен стручне спреме, са стеченим називом:
дипломирани васпитач, најмање 6 месеци радног искуства са
децом предшколског узраста; држављанство РС; да кандидат
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. Уз пријаву на оглас доставити: оверену фотокопију дипломе, потврду о радном искуству
и уверење о држављанству РС. Остали докази се подносе пре
закључивања уговора о раду. Одлука о избору кандидата биће
донета у року од 30 дана од дана завршетка рока за подношење
пријава. Пријаве слати на горенаведену адресу, са назнаком:
„Пријава на оглас“.

УЧИТЕЉСКИ ФАКУЛТЕТ

31000 Ужице, Трг Светог Саве 36
тел. 031/521-952

Наставник у звању ванредног професора за
ужу научну област Методика наставе физичког
васпитања
на одређено време од 5 година

УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме, доктор наука из области
физичког васпитања и спорта. Пријаве са потпуном документацијом подносе се на горенаведену адресу. Кандидати поред
општих услова прописаних Законом о високом образовању
и Статутом Учитељског факултета у Ужицу, морају поднети и
доказ о неосуђиваности за кривична дела против полне слободе, фалсификовања јавне исправе коју издаје високошколска
установа или примања мита у обављању послова у високошколској установи. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се
узимати у обзир.

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

Наставник математике
са 77% радног времена

УСЛОВИ: одговарајуће високо образовање стечено на студијама
другог степена (мастер академске студије, специјалистичке академске студије или специјалистичке струковне студије), у складу са Законом о високом образовању, односно на основним студијама у трајању од 4 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 6 бодова праксе у установи, у
складу са ЕСПБ, сходно чл. 8 став 4 Закона о основама система
образовања и васпитања, да испуњава услове прописане у чл.
24-29 Закона о раду, као и у чл. 8 и 120 Закона о основама система образовања и васпитања („Сл. гласник РС“, бр. 72/09, 52/11
и 55/13). Са кандидатом који буде примљен у радни однос на
неодређено време, уговором о раду биће одређен пробни рад од
6 месеци, сходно чл. 133 Закона о основама система образовања
и васпитања. Уз пријаву на конкурс кандидат подноси: оверену
фотокопију дипломе; уверење о држављанству (не старије од 6
месеци); извод из матичне књиге рођених; доказ о испуњености
услова из чл. 8 став 4 Закона о основама система образовања и
васпитања, док се лекарско уверење прилаже непосредно пре
закључивања уговора о раду, биографске податке. Рок за подношење пријава је 15 дана од дана објављивања. Пријаве слати
на адресу школе. Ближе информације могу се добити на бројеве
телефона: 031/3816-478 и 031/811-131.

Ваша права адреса:

http://www.nsz.gov.rs/
Бесплатна публикација о запошљавању
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Наука и образовање

ОШ „ДИМИТРИЈЕ ТУЦОВИЋ“
31310 Чајетина, Сердара Мићића 5
тел. 031/831-268

Наставник математике

ОШ „ФИЛИП ФИЛИПОВИЋ“

32000 Чачак, Светозара Марковића 68
тел. 032/322-303

Директор

2 извршиоца

на мандатни период од четири године

Наставник математике

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, одговарајућег занимања;
да је кандидат држављанин РС, 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,
висока стручна спрема, да испуњава услове за наставника или
стручног сарадника у основној школи, положен испит за лиценцу за наставника, педагога или психолога, најмање пет година
рада у области васпитања и образовања. Кандидат је дужан да
приложи следеће исправе: уверење о држављанству, лекарско
уверење, уверење да није правоснажно осуђиван, односно да
није под истрагом, оверен препис дипломе о високој стручној
спреми, оверен препис уверења о положеном испиту за лиценцу, потврду о радном стажу и оверену копију радне књижице. Пријаве на конкурс се подносе у року од 15 дана од дана
објављивања у публикацији „Послови“, на адресу школе. За све
информације позвати на број телефона: 032/322-303.

за рад у ИО Златибор

Наставник математике

са 89% радног времена, за рад у ИО Јабланица
УСЛОВИ: услови у складу са чл. 120 Закона о основама система
образовања и васпитања. Посебни услови: у складу са чл. 8 став
1-4 Закона о основама система образовања и васпитања („Сл.
гласник РС“, бр. 72/09, 52/11 и 55/13), наставник, васпитач и
стручни сарадник јесте лице које је стекло одговарајуће високо образовање: на студијама другог степена (мастер академске
студије, специјалистичке академске студије или специјалистичке струковне студије), по пропису који уређује високо образовање почев од 10.09.2005. године или на основним студијама
у трајању од најмање 4 године, по пропису који је уређивао
високо образовање до 10.09.2005. године; образовање из психолошких, педагошких и методичких дисциплина стечено на
високошколској установи у току студија или након дипломирања
од најмање 30 бодова и 6 бодова праксе у установи, у складу
са ЕСПБ и испуњавање услова сходно Правилнику о степену и
врсти образовања наставника и стручних сарадника у основној
школи („Сл. гласник РС“, бр. 11/12). Уз пријаву на конкурс приложити: оверену фотокопију дипломе о стеченом образовању;
оверену фотокопију уверења о поседовању одговарајућег образовања из психолошких, педагошких и методичких дисциплина
од најмање 30 бодова и 6 бодова праксе у установи, у складу са
ЕСПБ; доказ о држављанству РС (уверење); извод из матичне
књиге рођених; лекарско уверење (доставити пре закључивања
уговора о раду). Уверење да кандидат није осуђиван школа прибавља по службеној дужности. Пријаве слати на адресу школе,
број факса: 031/831-268 или доставити лично у секретаријат
школе. Све фотокопије докумената морају бити оверене. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће бити разматране.

Ч ач а к

ОШ „ВУК КАРАЏИЋ“

32000 Чачак, Цара Душана 25
тел. 032/227-976

Наставник математике
Наставник математике
са 44% радног времена

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

Помоћни радник
УСЛОВИ: I степен стручне спреме.

ОШ „ФИЛИП ФИЛИПОВИЋ“

32000 Чачак, Светозара Марковића 68
тел. 032/322-303

Хигијеничар
УСЛОВИ: I степен стручне спреме.

Васпитач

са 75% радног времена
2 извршиоца
УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме у наведеном занимању.
Предност имају васпитачи са завршеним учитељским факултетом. Кандидати морају доставити следећа документа: оверен
препис дипломе, уверење о држављанству и извод из матичне књиге рођених. Пријаве на конкурс се подносе у року од 15
дана од дана објављивања, лично или препорученом поштом
на адресу школе. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се
разматрати. Васпитачи који буду изабрани морају обавити проверу психофизичких способности за рад са децом и ученицима,
коју врши надлежна служба за послове запошљавања, о чему ће
бити благовремено обавештени. За све информације обратити
се на број телефона: 032/322-303.

Највећа понуда
слободних послова
на једном месту
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Наставник физике

са 10% радног времена, на одређено време до
31.08.2014. године

Наставник немачког језика

са 22% радног времена, на одређено време до
31.08.2014. године

Наставник разредне наставе

на одређено време до 31.08.2014. године

Наставник техничког и информатичког
образовања

са 50% радног времена, на одређено време до
31.08.2014. године
УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме у наведеном занимању.
ОСТАЛО: Кандидат поред општих услова за заснивање радног
односа треба да испуњава и посебне услове прописане одредбама чл. 3, 120 и 122 Закона о основама система образовања и
васпитања и Правилником о врсти стручне спреме наставника
и стручних сарадника у основној школи. Пријаве слати у року
од 8 дана од дана објављивања, на адресу школе или лично
секретару школе. Уз пријаву обавезно приложити следећа документа: оверену фотокопију дипломе, уверење да кандидат није
осуђиван, лекарско уверење, извод из матичне књиге рођених, за удате - извод из матичне књиге венчаних и уверење о
држављанству.

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

Новчана
накнада

Поставите
питања
Телефон:
011/29 29 509

Интересује ме у којим случајевима грађани остварују право на новчану накнаду и да ли то подразумева и задравствено осигурање за
време трајања овог права? Како се одређује трајање овог права?
Законом о запошљавању и осигурању за случај незапослености („Сл. гласник РС”, бр. 36/09),
који је ступио на снагу 23. маја 2009. године, између осталог прописано је да се обавезним
осигурањем обезбеђују права за случај незапослености, и то: новчана накнада, здравствено осигурање и пензијско и инвалидско осигурање, у складу са законом и друга права, у
складу са законом. Право на новчану накнаду има незапослено лице које је било у радном
односу и обавезно осигурано за случај незапослености најмање 12 месеци непрекидно
или с прекидима у последњих 18 месеци (непрекидним осигурањем сматра се и прекид
осигурања краћи од 30 дана).
Незапослени има право на новчану накнаду у случају престанка радног односа или престанка обавезног осигурања, по основу:
- престанка радног односа отказом од стране послодавца, у складу са прописима о
раду, и то: ако услед технолошких, економских или организационих промена престане
потреба за обављањем одређеног посла или дође до смањења обима посла, у складу
са законом, осим за лица која су се, у складу са одлуком Владе о утврђивању програма решавања вишка запослених у процесу рационализације, реструктурирања и
припреме за приватизацију, својевољно определила за новчану накнаду или посебну
новчану накнаду - у већем износу од висине отпремнине утврђене Законом о раду;
или ако запослени не остварује резултате рада, односно нема потребна знања и способности за обављање послова на којима ради;
- престанка радног односа на одређено време, привремених и повремених послова,
пробног рада;
- престанка функције изабраних, именованих и постављених лица, уколико није остварено право на мировање радног односа или накнаду плате, у складу са законом;
- преноса оснивачких права власника, односно члана привредног друштва;
- отварања стечаја, покретања ликвидационог поступка и у другим случајевима престанка рада послодавца, у складу са законом;
- премештаја брачног друга, у складу са посебним прописима;
- престанка радног односа у иностранству, у складу са законом, односно међународним
споразумом.
Новчана накнада припада незапосленом од првог дана од дана престанка осигурања, ако
се пријави и поднесе захтев Националној служби за запошљавање у року од 30 дана од
дана престанка радног односа или престанка осигурања. Незапосленом који поднесе захтев Националној служби по истеку 30 дана од дана престанка радног односа или престанка осигурања, новчана накнада припада само за преостало време, према утврђеној
дужини трајања права на новчану накнаду.
Право на новчану накнаду нема незапослени који поднесе захтев по истеку времена за које
му право на новчану накнаду припада. У рок се не рачуна време за које је незапослени по
прописима о здравственом осигурању био привремено спречен за рад.
Новчана накнада исплаћује се незапосленом:
- 3 месеца, ако има стаж осигурања од 1 до 5 година;
- 6 месеци, ако има стаж осигурања од 5 до 15 година;
- 9 месеци, ако има стаж осигурања од 15 до 25 година;
- 12 месеци, ако има стаж осигурања дужи од 25 година.
Годином стажа осигурања сматра се навршених 12 месеци за које је обвезник доприноса
био обавезно осигуран. Изузетно, новчана накнада припада незапосленом у трајању од
24 месеца, уколико незапосленом до испуњавања првог услова за остваривање права на
пензију, у складу са прописима о пензијском и инвалидском осигурању, недостаје до две
године. Корисник новчане накнаде дужан је да се лично јавља Националној служби за запошљавање ради обавештавања о могућностима и условима запослења и посредовања у
запошљавању сваких 30 дана, у складу са индивидуалним планом запошљавања.
Бесплатна публикација о запошљавању

Адреса:
Послови - Национална
служба за запошљавање
Дечанска 8/3
11000 Београд
e-mail:
novine@nsz.gov.rs
aleksandra.bacevic@nsz.gov.rs
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Споразум о сарадњи београдске филијале НСЗ и Града Београда

ПОДСТИЦАЊЕ
ЗАПОШЉАВАЊА

Споразум пружа подршку запошљавању незапослених суграђана, како кроз субвенције за
самозапошљавање социјално угрожених категорија, тако и кроз реализацију програма и мера
активне политике запошљавања, у складу са специфичностима београдског тржишта рада

С

поразум о сарадњи Националне службе за запошљавање - Филијале за град Београд, Секретаријата
за привреду Града Београда и Центра за социјално
предузетништво, пружа подршку запошљавању незапослених суграђана, како кроз субвенције Града за самозапошљавање социјално угрожених категорија, тако и кроз
реализацију програма и мера активне политике запошљавања, у складу са специфичностима београдског тржишта
рада.

Добра пракса
У Врању је протекле недеље потписан Споразум о уређењу
међусобних права и обавеза у реализацији програма активне
политике запошљавања између Националне службе за запошљавање и Града Врања, у вези са спровођењем програма
„Стручна пракса 2013”. Упркос изостајању финансијских средстава НСЗ за реализацију програма ЛАПЗ „Стручна пракса
2013”, Град Врање, препознајући у НСЗ поузданог партнера, одлучио је да уз стручну и техничку помоћ Филијале Врање НСЗ
програм и реализује. Уверени смо да ће овај пример добре праксе и одличне сарадње са локалним самоуправама, уз напоре и
подршку менаџмента Националне службе, бити покретач да се
и остале локалне самоуправе одлуче на овакав корак.

Д.Н.

Споразум су у београдској филијали НСЗ потписали
Радојица Крговић, в.д. директора Филијале за град Београд
НСЗ, Александар Милошевић, градски секретар за привреду
и Александра Грубин, в.д. директора београдског Центра за
социјално предузетништво.
„Очекујем добру сарадњу са Градом Београдом и свим
структурама Града, као и са градским општинама, у заједничком послу на смањењу незапослености, јер је то на добробит и незапослених Београђана и привредника. На том послу

наша филијала ће бити добар сарадник свим социјалним
партнерима и иницијатор програма и мера активне политике запошљавања”, рекао је Радојица Крговић, в.д. директора
Филијале за град Београд НСЗ.
Градски секретар је указао да је актуелним програмом
Београд издвојио 7 милиона за самозапошљавање 35 незапослених социјално угрожених грађана, који ће за покретање
приватних предузетничких радњи добити по 200.000 динара. Наредним буџетом биће издвојена средства за програме
које предвиђа и Национална служба за запошљавање, како
би био обухваћен што већи број незапослених Београђана.
Заједнички је оцењено да би формирање Савета за запошљавање на нивоу Београда дало додатну подршку градским општинама у изради локалних акционих планова запошљавања и отворило пут да се са добрим програмима
смањења незапослености у Београду конкурише и икористе
европски фондови за запошљавање.
М.К.

Додељени уговори о спровођењу јавних радова
за особе са инвалидитетом у Прибоју
НСЗ Филијала Пријепоље и Здравствени центар Ужице, Дом здравља Прибој, 28. августа
2013. године, у Дому здравља у Прибоју, организовали су уручење уговора о спровођењу јавних радова за особе са инвалидитетом и уговора о раду лицима запосленим на овим пројектима.
„Изузетно смо задовољни ефектом који је постигнут реализацијом прошлогодишњег
јавног рада, па смо ове године конкурисали са два пројекта”, рекао је Александар Раковић,
директор Дома здравља у Прибоју, истакавши одличну сарадњу са НСЗ.
Запослене особе са инвалидитетом изразиле су посебну захвалност и НСЗ и Дому здравља у Прибоју, што им је пружена прилика
да раде и дају свој допринос заједници. Позитивна сарадња из претходних година настављена је и ове године кроз реализацију два
јавна рада, на којима је запослено 10 особа са инвалидитетом. Циљ ових јавних радова је сређивање архиве Дома здравља и уређење
радних просторија и дворишта.
А.П.
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Обука за покретање сопственог посла

СПРЕМНИ ЗА ПРЕДУЗЕТНИШТВО
Бизнис план није само форма коју је потребно испунити да би се конкурисало за одређена
средства или субвенције, већ је неопходан свакоме ко намерава да се упусти у приватни посао

У Пословном центру Филијале за град Београд ових дана
је повећано интересовање незапослених из социјално угрожених категорија, који долазе по потврде о завршеној обуци
из предузетништва, како би остварили један од услова конкурса Града Београда за доделу субвенција за самозапошљавање. За све оне који нису завршили обуку, Пословни центар
Филијале за град Београд НСЗ ће организовати три термина
за дводневну обуку „Пут до успешног предузетника“, 3, 10. и
17. септембра.
На обуци одржаној током протекле недеље, имали смо
прилику да разговарамо са једном од полазница, Београђанком Гораном Јоксимовић (53), која је по струци машински
инжењер и мастер превентивне конзервације. Остала је без
посла и одлучила да промени занимање, да хоби претвори у
посао и мали породични бизнис.

„Имам идеју да заједно са ћерком, која је сценограф, а
има завршену и дизајнерску школу, отворим малу галерију,
где бисмо израђивале уметничке предмете и рукотворине
старих заната. Мој хоби је плетење, ручни рад”, каже Горана.
На питање чија је предузетничка идеја, њена или ћеркина,
Горана одговара да је на идеју дошла када је прошле године
остала без посла.
„Током свог радног века сам, морам да признам, често
радила послове које нисам волела, а све ове године сам код
куће, после посла, штрикала како бих задовољила своју потребу за креативношћу. Кинези кажу да када радиш посао
који не волиш, цео живот ништа не радиш. Желела бих да се
до краја свог радног века бавим послом у коме ћу уживати”,
искрена је Горана.
О разлозима избора обуке из предузетништва у Пословном центру Филијале Београд, Горана каже: „Волим да учим,
а у ова два дана сам сазнала много ствари које нисам знала, иако мислим да сам добро информисана, јер пратим све
законске и друге промене у економији и предузетништву, о
порезима, доприносима. Посебно ми је била корисна израда
бизнис плана. Сматрам да бизнис план није само форма коју
је потребно испунити да бисте конкурисали за нека средства
и субвенције, већ је неопходан свакоме ко намерава да се
упусти у приватни посао, како би видео где је, шта је и како
да опстане на тржишту. Сведоци смо да се сваког дана затварају разне радње, фирме из скоро свих области. Имам утисак
да се људи не припреме добро. Не значи да ћете добро пословати и ако сте урадили добар бизнис план, али сте на неки
начин смањили ризик, смањили сте стрес. Уз бизнис план
знате у шта улазите, посебно ако нисте из те струке, урадићете испитивање тржишта, применити методе научене на обуБесплатна публикација о запошљавању

ци. У току предавања су ми синуле још неке идеје како бих
лакше и боље могла да дођем до остварења своје предузетничке замисли, како до средстава, како до пословног простора. Оба предавача су превазишла моја очекивања. Било ми
је веома интересантно и оба дана су ми пролетела. Добра је
била и међусобна комуникација свих у групи, размењивали
смо искуства и идеје за даљи посао, мада имам утисак да се
генерацијски групишемо. Прилично је шарен састав, од оних
најмлађих, до нас који смо ту негде пред пензијом”.
Снежана Крагуљ, предавач, каже да је овој обуци присуствовало 53 незапослених који имају различите идеје за
покретање приватног посла. Заступљене су области услужног занатства, козметичарске, фризерске и масажерске услуге, али и производно занатство, здравствене услуге, а све
је више и предузетничких идеја у области интелектуалних
услуга.
М.Колаковић

Четкар
Никола Шевић, власник
новобечејске радње „Четкар”,
покренуо је сопствени бизнис
средствима за самозапошљавање. Одлучио се за стари занат
- четкарски, кроз који се бави
израдом четки за различите намене. Прва асоцијација су четке
за одржавање чистоће - за одржавање домаћинства, личне хигијене, одеће и обуће. Међутим,
ту је и фарбарско-молерски
програм (четке за фарбање и
моловање), четке за пекаре, челичне четке за чишћење цеви, 6
врста четки за тимарење коња,
посебне четке за епрувете. У асортиману има 100 врста четки
за различите намене. За израду користи традиционалне, природне материјале: дрвену подлогу и природна влакна, ретко
пластичне елементе. Производе „Четкара” мештани Новог Бечеја могу купити на пијаци, а мањи део пласмана иде фирмама.
Никола Шевић је радио у грађевинској фирми у Сиску, а
четкарски занат је почео да савлађује по доласку у Војводину,
2001. године. Финансијска помоћ у оквиру програма за самозапошљавање много му је значила, с обзиром да је средствима
субвенције купио машину и део алата.
А.Штрбац
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„Етихад” заинтересован за обуку пилота у Србији

ПРИПРЕМЕ ЗА ПОЛЕТАЊЕ
Ваздухопловна академија у Вршцу једна је од највећих и најстаријих установа за обуку
пилота у Европи, са више од 2.100 одшколованих летача од 1954. године. Представници
компаније из УАЕ упознати су са флотом Академије, коју чини 20 авиона, а посетили су и
Центар за обласну контролу летења у Београду

Представници авио-компаније „Етихад”, из Уједињених
Арапских Емирата (УАЕ), разговарали су са представницима
Ваздухопловне академије (САА) у Вршцу о могућностима
школовања пилота, саопштила је Агенција за контролу летења Србије и Црне Горе (СМАТСА), а преноси агенција „Бета”.
Представници „Етихада” посетили су СМАТСА Ваздухопловну академију у Вршцу да би се упознали с капацитетима те
школе за обуку пилота.
Ваздухопловна академија у Вршцу, у власништву Агенције за контролу летења, једна је од највећих и најстаријих
установа за обуку пилота у Европи, са више од 2.100 одшколованих летача од 1954. године. Током посете, представници компаније из УАЕ упознати су са флотом Академије, коју
чини 20 авиона, а претходно су посетили и Центар за обласну
контролу летења СМАТСА у Београду. „Етихад” и СМАТСА наставиће да кроз будуће састанке разматрају све могућности
сарадње, јер су представници обе компаније били веома задовољни током разговора у Вршцу и Београду.
Као генерални директор Контроле летења Србије и Црне
Горе, Слободан Цвијан је за „Блиц” изјавио да је Ваздухопловна академија потпуно спремна за сарадњу са „Етихадом”.

Стратешки
партнер
„Јат ервејз“ је у тренутку потписивања уговора
са „Етихадом” имао 1.250
запослених - око 170 пилота и око 200 кабинског
особља, а поседује флоту од
10 авиона типа „боинг 373300“ и четири АТР 72. Српска авио-компанија с „Етихадом“ као стратешким партнером
имаће флоту од 10 нових „Ербасових” авиона. Прецизирали су
да ће се број запослених у административним пословима значајно смањити, док ће нова флота и планирани број дестинација
донети повећање броја запослених у сектору кабинског особља
и земаљских послова. Наводи се и да „Јатови“ пилоти морају да
иду на додатно школовање, ако желе дозволу за пилотирање
„Ербасовим“ авионом.
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„Технички, организационо и кадровски можемо да школујемо 100 пилота у истој фази обуке или до 150 студената
на различитим нивоима школовања. Драго ми је што сам видео да су представници ‚Етихада‘ веома задовољни када су
видели све капацитете: сопствени аеродром, три писте, наш
контролни торањ и 20 авиона у флоти, од којих осам потпуно нових, са уграђеном најновијом технологијом. Можемо да
школујемо пилоте у свим временским условима, и зими и
лети, и када дува јак ветар. Наши најискуснији инструктори
имају више од 7.500 сати налета и школују најбоље пилоте
скоро 60 година, што су наши гости из ‚Етихада‘ препознали”,
рекао је Цвијан.
Подсетићемо да је ова компанија почетком августа у Београду организовала и аудицију за кабинско особље, којој је
присуствовало више од 600 људи. Најуспешнији ће добити
прилику да се запосле на позицијама кабинског особља, менаџера за храну и пиће, као и пословима припреме хране током лета, широм мреже летова „Етихад ервејза”, укључујући
и нову свакодневну руту Београд - Абу Даби.
Обри Тид (Aubrey Tiedt), потпредседница сектора „Етихада” за услуживање гостију, изјавила је да је импресионирана
професионалношћу и преданошћу с којом су се људи припремали за ову прилику. Тид је рекла да ће само кандидати с одговарајућим језичким способностима, који поседују одличне
презентационе и интерперсоналне вештине, бити позвани у
следећи селекциони круг.
Кандидати су морали да буду старији од 21 године, да
течно говоре енглески и српски језик, док је знање других
језика додатна предност. Седиште кабинског особља „Етихада” је у Абу Дабију, а омогућена им је свеобухватна обука,
путовања и бенефицирани смештај.
„Етихад“, најбрже растућа авио-компанија у свету, основана је 2003. године, у Уједињеним Арапским Емиратима, а већ 2012. је превезла 10,3 милиона путника. С матичног међународног аеродрома у Абу Дабију, „Етихад ервејз”
обавља путнички и робни саобраћај ка 94 дестинације на
Блиском истоку, у Африци, Европи, Азији, Аустралији и Америци. Сувласник је авио-компанија „Ер Берлин“, „Ер Сејшели“,
„Вирџин Аустралија“, „Ер Лингус“, а у току је преузимање и
мањинског удела у индијском „Џет ервејзу“. „Етихад” је на основу уговора о стратешком партнерству постао власник 49
одсто капитала српске авио-компаније „Јат ервејз”, која мења
име у „Ер Србија”.
А.Б.
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Женско предузетништво у Србији

ПОДРШКА СТВАРАЛАШТВУ
Удружење пословних жена Србије је започело пројекат “Подршка самозапошљавању жена
у перспективним привредним секторима, кроз обуку, менторство и умрежавање”. Пројекат
обухвата едукацију 50 жена које желе да се самозапосле или су на почетку предузетништва

Ж

енско предузетништво се сматра једним од неискоришћених ресурса привредног развоја у Европској унији. Просечно 30% МСП у ЕУ су у власништву (сувласништву) жена, које су истовремено
и директорке тих предузећа. Према најновијим подацима, у
Србији има око 26% МСП која испуњавају критеријуме који
карактеришу женско предузетништво. Чињеница је да се
жене теже одлучују да започну сопствени бизнис, а и када
стартују најчешће то чине уз подршку своје породице. У Србији се жене одлучују за отварање предузећа већином из
нужде, док у развијенијим земљама то чине јер им се пружа
добра прилика да реализују своје пословне идеје. Будући да
представљају мањину у свету бизниса, од суштинског значаја је обезбеђење неопходне подршке женама у свим фазама пословања - од започињања посла, преко управљања, до
раста и развоја.
Удружење пословних жена Србије (УПЖ) недавно је започело нови пројекат „Подршка самозапошљавању жена у
перспективним привредним секторима, кроз обуку, менторство и умрежавање“. Пројекат обухвата едукацију 50 жена
које желе да се самозапосле или су на почетку предузетништва. Како је саопштено, укључене су, такође, и жене које
желе да поново активирају своје раније формиране фирме,
које су стагнирале због кризе или недостатка знања, информација и других ресурса.
Пројектом ће бити обухваћено седам градова у пет региона: северна Србија (Суботица и Бачки Петровац), Зајечар
са околином на истоку, Бујановац на југу, Чачак у централној
Србији, Ваљево у западној Србији и Београд. Од 50 обуче-

Женски летњи карневал у Бачу
Први Женски карневал, на којем је представљено женско
стваралаштво, одржан је средином августа у Бачу, у организацији Удружења за развој руралног и еко туризма „Бач у срцу
Бачке”. Поред изложбених и продајних штандова, више од 20
удружења, радионица, секција и разних излагача из целе Србије представило је свој рад. Организоване су трибине и промоције из области запошљавања, родне равноправности и здраве
исхране. Пројекат су подржали Покрајински секретаријат за
привреду, запошљавање и равноправност полова, Општина Бач
и бројни донатори и спонзори.
Према речима Гордане Бјелајац, председнице Удружења
„Бач у срцу Бачке”, карневал је промоција женског стваралаштва и свих тема везаних за жену кроз различите сегменте, од
ручних радова, старих заната, традиције, фолклора, уметности,
здравља, лепоте и књижевности за децу и одрасле.

Бесплатна публикација о запошљавању

них полазница на тему израде бизнис плана и коришћења
интернета за развој бизниса, 20 најбољих ће добити менторке, успешне предузетнице које ће са њима радити до
краја пројекта. Менторке ће бити одабране према секторима у којима почетнице желе да развијају бизнис, а током
менторства имаће експертску и консултантску подршку за
различите аспекте вођења бизниса (финансије, продаја, маркетинг). Сектори којима ће се давати предност при избору
кандидаткиња дефинисани су у складу са одликама региона: пољопривредна производња, етно туризам, веб-дизајн,
занатске услуге и слично. Пројекат се завршава у децембру
ове године, а подршку новонасталим бизнисима наставиће
да пружају локална удружења предузетница из градова и
региона обухваћених пројектом.

Чланице Удружења пословних жена Србије одржале су
трибину под називом „Самозапошљавање жена у руралним
срединама”, на Женском летњем карневалу у Бачу. Маја
Енис, власница издавачке куће „Енко бук” (Enco Book), овом
приликом је пренела своја искуства о раду, мисији и визији
Удружења пословних жена Србије, као и важности јавног заговарања и утицаја на законе у решавању других проблема
кроз рад УПЖ и институција.
Марија Иванковић, креаторка и власница уметничке
радионице „Марија хенд мејд” (Мarija Hand Made), говорила
је о искуствима на пројектима за самозапошљавање жена
у руралном туризму и значају подршке менторства, као
и важности сертификације за старе занате. Тијана Секулић, дизајнер и консултант из агенције „Ет консалтинг” (AT
CONSULTING), представила је методологију примењивану на
овим пројектима („Роња”), која је омогућила почетницама у
бизнису да боље сагледају себе и своје пословне идеје кроз
групни рад.
Присутни на трибини су постављали питања о могућностима умрежавања других удружења у мрежу УПЖ, као и
појединачних чланстава, а такође и о могућностима примене
„Роња” тренинга у развоју њихових пројеката за едукацију
почетница у бизнису. Посебна заинтересованост је била за
процедуру која се примењује приликом добијања сертификата за старе занате. Током трајања трибине пуштен је и промотивни филм УПЖ Србије под називом „Смањење незапослености жена у руралним подручјима”.
А.Б.
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Експлоатација уљних шкриљаца

ЕКОНОМСКА КОРИСТ,
ЕКОЛОШКА ШТЕТА

Део стручњака страхује да би, уз садашњу технологију, прерада уљних шкриљаца изазвала
право тровање природне средине и опасне последице по здравље људи. Нова технологија
прераде треба да омогући бољи квалитет ваздуха, мању емисију штетних гасова, ниску
потрошњу воде, заштиту подземних вода и коришћење пепела у различите сврхе

С

рбија има девет истражених региона у којима се налазе значајне количине уљних шкриљаца богатих
минералном нафтом. Резерви уљних шкриљаца има и
у околини Ваљева, Краљева, Куршумлије, Врања, Бабушнице, Ниша, Рековца, као и у Западноморавском басену.
У алексиначком региону постоје наслаге од 1,8 милијарди
тона, од чега се може добити око 180 милиона тона нафте.
Према неким истраживањима, овај регион сматра се и најбогатијим лежиштем у целој Европи. Шкриљци у Алексинцу су
посебни по томе што имају у просеку око 10 одсто уља, што
их чини најисплативијим за експлоатацију. О „алексиначкој
нафти“ размишљало се још 1954, када је постојала компанија
за истраживање уљних шкриљаца, а озбиљнија истраживања радили су и 1986. године Рударско-геолошки факултет
и Привредна комора Србије.
„Шкриљци се налазе на различитим местима и у слојевима различите дебљине. Експлоатација би могла да се врши
површински, односно на сличан начин као и када се копа
угаљ, али не постоји прецизна процена колико би то могло
да кошта”, каже професор Рударско-геолошког факултета
Драган Миловановић.

рађивач на свету. На другој страни, велики проблем представља и негативан утицај који би ова експлоатација могла да
има на животну околину. Индустрије и власти на Западном
Балкану би хтеле да крену у вађење гаса и делимично нафте
из уљних шкриљаца, укључујући Србију која има највеће резерве, а српска министарка енергетике, Зорана Михајловић,
недавно је изјавила да ће Србија уложити велике напоре да
дође до додатних извора енергије, укључујући експлоатацију уљних шкриљаца.

Нафта од шкриљаца

Експлоатацијом је требало да се бави Нафтна индустрија
Србије, али тада то није било исплативо, па је све остало само
на идеји. Стручњаци, међутим, сматрају да би вађење уља
(минералне нафте) из шкриљаца данас и те како било уносан
посао, с обзиром на раст цена сирове нафте. Такође, гас из
уљних шкриљаца већ годинама се вади у Америци и до три
пута је јефтинији од оног који се експлоатише конвенционалним путем. Према процени британско-руског инвестиционог
фонда Зао стар, током неколико деценија експлоатације уљних шкриљаца у Алексинцу могла би се остварити зарада
од око 60 милијарди долара од нафте, или чак 2 до 3 пута
више, уколико би се нафта прерађивала у деривате. Наиме,
одговарајућим процесима ово уље би могло да се прерађује
и у нашим рафинеријама, а минералне сировине су сада у
експанзији у читавом свету.
У овом тренутку у свету три државе експлоатишу
шкриљце и прерађују их у нафту. То су Кина, Естонија и Бразил. Најбољу технологију има Естонија и она је највећи пре-
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Уљни шкриљци су стене које садрже више од 10 одсто органске материје, керогена (уља). Обично настају у већим језерима, мочварама или плитким деловима великих вода. Под
одређеним условима прераде и на одређеној температури, од
њих се добијају гас и уље. Уље се може директно сагоревати или
се може даље прерадити у синтетичку нафту која има идентичне карактеристике као и сирова нафта.

У Европској унији су земље и институције прилично
подељене. Не захтева се затварање постројења за прераду,
али се тражи строга примена еколошких стандарда. Према
истраживању, у ЕУ 74% грађана и део стручњака страхује да
би то, уз садашњу технологију, изазвало право тровање природне средине и опасне последице по здравље људи. Нова
технологија прераде уљних шкриљаца треба да омогући
бољи квалитет ваздуха, мању емисију штетних гасова, ниску
потрошњу воде, заштиту подземних вода као и коришћење
пепела у различите сврхе.
У Европској унији за сада се нигде не вади гас из стена испод земље. Француска и Бугарска су једине то законом
забраниле, али истраживање налазишта су већ дозволиле
Пољска, Велика Британија, Мађарска, Шпанија и Литванија,
а склоне да то учине су и Чешка и Румунија, уз учешће великих петролејских европских и америчких компанија. У игри
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је огроман економски залог, јер се гас из уљних шкриљаца
већ годинама вади у Америци и чак три пута је јефтинији од
оног који се сада експлоатише, што би за Европу, у садашњој
кризи, значило да би европски производи, захваљујући јефтинијој енергији, били знатно јефтинији и конкурентнији
на светском тржишту. Додатни разлог, који посебно траже
земље ЕУ, јер понекад потпуно зависе од увоза руског гаса,
јесте да се извори снабдевања енергијом знатно прошире,
диверсификују.
Одбор за природну средину у Европском парламенту
препоручио је земљама и институцијама ЕУ да због опасности по човекову околину не одобре вађење гаса убризгавањем
воде, песка и хемикалија, чиме се великим притиском разбијају стене на великим дубинама испод земље, али је Одбор
за индустрију био за то да се, уз сагледавање свих аргумена-

та, то коначно ипак одобри. Стручњаци Европске комисије
за сада нису дали зелено светло, а европски комесар за природну средину, Јанез Поточник, уз признање да је притисак
лобија огроман, изјавио је да није циљ да се у ЕУ забрани хидраулично цепање стена (за вађење гаса), већ да се створе
услови да се то чини на безбедан начин и без штете.

Петролејско-гасни лоби врши страховит притисак и ту
има највећу подршку Пољске међу земљама чланицама, да
се крене „америчким путем“. Европска комисија би у октобру
требало да утврди законски оквир за истраживање и могућу
експлоатацију налазишта уљних шкриљаца у ЕУ. Ипак, у последњем истраживању последница по животну средину подвучено је да уз садашњу технологију вађења гаса из уљних
шкриљаца постоји велика опасност површинског и подземног загађења и указано да је у Америци то већ унело отровне
хемикалије и запаљиви гас у подземне резерве воде. Такође,
указано је на опасност од ослобађања радиоактивних материја и остатака тешких метала.

Већина чланица ЕУ оклева да одобри експлоатацију
налазишта уљних шкриљаца, у Француској су грађани протестовали, а немачке власти оклевају. Немачка индустрија је
за, немачка јавност није, али су очи многих европских влада
упрте у Берлин, јер ако би Немци дали зелено светло, многи
би имали аргументе да услише молбе својих индустријалаца
и економских интереса и такође одобре вађење гаса из уљних шкриљаца.
Копирајући САД, Велика Британија је најавила револуцију у експлоатацији и коришћењу гасних шкриљаца. Да би
мотивисали нафтне компаније да производе гас из шкриљаца, Британци су решили да приходе од овог енергента опорезују по дупло нижој стопи у односу на порез за вађење сирове нафте и прородног гаса. Влада Уједињеног Краљевства
за гас из шкриљаца планира „највеликодушнији” порески
систем на свету, како би подстакла развој тог ресурса који
би могао да задовољи потребе земље за скоро пет деценија.

Амерички модел
Последњих недеља, уз полемику у медијима и самим институцијама ЕУ, телевизије неколико земаља приказале су како
се гас из уљних шкриљаца већ вади у Америци и какве то, уз
економске и комерцијалне несумњиве користи за компаније,
последице има по људе и околину.
Поред осталог, белгијска телевизија је у репортажи приказала на више места у САД сведочанства становника у непосредној близини места експлоатације уљних шкриљаца технологијом убризгавања под великим притиском воде и хемикалија
на дубине од 2.000 или 3.000 метара испод земље, тешко загађивање слојева земље и подземних токова воде. Последице су да је вода загађена, не може се пити, нити користити за
домаћинства, људи и стока побољевају, земља је пуна штетних
твари. Када су представници великих компанија које експлоатишу уљне шкриљце дошли да убеђују тамошње становништво
да нема никакве опасности, понуђено им је да попију чашу воде
из локалног водовода. Ниједан представник компаније то није
прихватио.

Бесплатна публикација о запошљавању

Како би подстакла производњу гаса из гасних шкриљаца,
влада Велике Британије је предложила пореску стопу од 30
одсто на приход од производње овог енергента, што је дупло
мање у односу на тренутну стопу за вађење нафте и гаса од
62 одсто, пише Блумберг, позивајући се на саопштење британског министарства финансија.
A.Б.
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47

Позивни центар 0800 300 301 (позив је бесплатан)
Адресе филијала НСЗ

Београд

Јагодина

Љубише Урошевића 16
тел. 035/201-011

Крушевац

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

Балканска 33
тел. 037/412-501

Покрајинска
служба за
запошљавањe

Нови Сад

Ниш

Ратка Вукићевића 3
тел. 018/501-200

Лесковац

Нови Сад

Алберта Томе 2
тел. 021/4885-500

Зрењанин

Пирот

Кнеза Милоша 59
тел. 010/305-000

Пожаревац

Сарајлијина 4
тел. 023/519-800

Кикинда

Прокупље

Цара Лазара 49
тел. 027/320-000

Смедерево

Доситејева 24
тел. 0230/411-700

Панчево

Бор

Војводе Радомира Путника 20
тел. 013/306-800

7. јула 29
тел. 030/453-100

Ужице

Вршац

Зајечар

Николе Пашића 77
тел. 019/444-500

Пријепоље

Феликса Милекера 21
тел. 013/802-400

Сомбор

Ваљево

Владике Николаја 1
тел. 014/295-600

Чачак

Апатински пут 1
тел. 025/464-000

Сремска
Митровица

Врање

Шабац

Краљево

Лозница

Нови Пазар

Косовска
Митровица

Светог Димитрија 31
тел. 022/638-800

Суботица

Трг слободе 3/3
тел. 024/644-600

Крагујевац

Светозара Марковића 37
тел. 034/505-500

www.nsz.gov.rs

Тодора Шпанца 1
тел. 017/407-100
Цара Душана 78
тел. 036/302-000
Шабана Коче 18
тел. 020/330-000

11. октобра 25
тел. 016/202-400
Шумадијска 31
тел. 012/538-100
Др Миладина Милића 2
тел. 026/633-900
Железничка 22
тел. 031/590-600
Санџачких бригада 11
тел. 033/719-011
Жупана Страцимира 35
тел. 032/303-700
Масарикова 31
тел. 015/361-700
Кнеза Милоша 3
тел. 015/879-700

Џона Кенедија бб
тел. 028/420-600

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

Покрајинска
служба за
запошљавањe

Косовска
Митровица

Дрварска 10
тел. 028/423-090

