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Послодавци као носиоци запошљавања важан су чинилац
социјалног дијалога у свакој економији, те је потребно законодавство и активне мере политике запошљавања креирати на
начин који послодавцима олакшава отварање нових радних
места. У циљу унапређења рада у овој области, Национална
служба за запошљавање је средином јуна организовала међународну радионицу на тему „Рад са послодавцима“. Радионица је била добра прилика за размену искустава и примера
добре праксе у овој области са колегама из земаља Европе и
региона. Размотрена су сва битна питања и понуђена конкретна решења која се примењују у раду са послодавцима, како
би се уз помоћ одређених циљаних мера допринело решавању
проблема незапослености и приближило остварењу приоритета „Стратегије за паметан, одржив и инклузивни развој - Европа 2020“.
„НСЗ улази у завршну фазу унутрашње реорганизације и сви
елементи и сугестије које добијемо на овој радионици биће
посебно размотрени, како бисмо изградили један заокружен
модел рада са послодавцима и повећали наше учешће на тржишту рада, односно запошљавање са наше евиденције, за 10
до 15%“, рекао је Синиша Надбантић, директор Националне
службе за запошљавање.
Енергичнији приступ у одговору на потребе послодаваца и
начину селекције кандидата омогућиће и подаци прикупљени у „Анкети послодаваца“, коју је на узорку од 7.300 предузећа спровео тим НСЗ у сарадњи са пројектом „Подршка креирању политике запошљавања заснованом на подацима“, који
финансира Европска унија. Информације ће бити коришћене
за израду активних мера политике запошљавања, у оквиру
Националног акционог плана запошљавања (НАПЗ), развоју
локалних акционих планова запошљавања и будућих пројеката финансираних од стране ИПА фондова ЕУ, као и за усклађивање образовног система са потребама тржишта рада.
У складу са новим, енергичнијим приступом НСЗ према корисницима услуга, првенствено послодавцима, али и незапосленим лицима је и акција у „У сусрет грађанима“, која је током
јуна одржана на централним местима у Београду, Нишу, Новом Саду и Крагујевцу. НСЗ је на овај начин изашла у сусрет
корисницима услуга, као модеран јавни сервис који активним
приступом настоји да своју делатност приближи грађанима и
утиче на веће интересовање за коришћење програма намењених подстицању запошљавања. Посетиоци штандова Националне службе су у разговору са представницима НСЗ добили
одговоре на питања из области запошљавања и упознали се
са свим видовима финансијске и нефинансијске подршке
коју НСЗ нуди онима који су у потрази за послом. Будућим
средњошколцима била је намењена специјално дизајнирана
игрица, путем које су могли да тестирају своја професионална
интересовања и способности. Послодавцима су представљени
различити видови подршке при запошљавању нових радника,
са посебним освртом на запошљавање осетљивих категорија.
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Представљени резултати „Анкете послодаваца 2014“

УСКЛАЂИВАЊЕ ПОНУДЕ И
ПОТРАЖЊЕ НА ТРЖИШТУ РАДА
Циљ анкете је идентификација неусклађености између понуде и тражње за радном
снагом у погледу занимања, посебних знања и вештина, како би се на основу тога
креирале мере, превасходно образовне, за превазилажење јаза и смањење структурне
незапослености

У

Филијали за град Београд Националне службе за запошљавање недавно је одржана презентација резултата анкетирања потреба послодаваца у 2014. години. Национално истраживање међу послодавцима у
Србији - „Анкета послодаваца“, спровео је тим Националне
службе за запошљавање у сарадњи са пројектом „Подршка
креирању политике запошљавања заснованом на подацима“,
који финансира Европска унија. Ово је четврта по реду анкета
овог типа која се спроводи у Србији на годишњем нивоу, а
истраживањем је било обухваћено око 7.300 компанија.
Циљ анкетирања је прикупљање података о актуелној
тражњи послодаваца у Србији из свих сектора делатности
(изузев државне управе и установа обавезног социјалног
осигурања, образовања, осталих услужних делатности, де-

латности домаћинстава и екстериторијалних организација)
за одређеним занимањима, знањима и вештинама на тржишту рада, као и о њиховим плановима за смањење, односно повећање броја запослених у 2014. и 2015. години.
Директор Националне службе Синиша Надбантић рекао
је да ће информације прикупљене анкетом бити коришћене
за израду активних мера политике запошљавања, у оквиру
Националног акционог плана запошљавања (НАПЗ), развоја
локалних акционих планова запошљавања, развоја будућих
пројеката финансираних од стране ИПА фондова ЕУ, као и
за усклађивање образовног система са потребама тржишта
рада.
„У наредној години Национална служба за запошљавање
самостално ће радити на пројекту, а ови послови биће укључени у Програм рада НСЗ за 2015. Прикупљени подаци ће
нам омогућити енергичнији приступ у одговору на потребе
послодаваца и начину селекције кандидата. Значајна улога
припада и центрима за информисање и професионално саветовање (ЦИПС), који пружају адекватну саветодавну функцију како према незапосленима, тако и према ученицима
који своје образовање треба да усмере ка занимањима за
којима ће у будућности бити потражње“, истакао је Надбантић и захвалио се свим учесницима на овом пројекту.
Како је на скупу наглашено, резултати анкете који приказују потребе послодаваца за одређеним вештинама имају
посебан значај у планирању услуга за незапослене и послодавце на локалном нивоу, због чега је израђено укупно 30
локалних извештаја о анкети.
Говорећи о препрекама у току спровођења анкете и начинима на које су оне превазилажене, Зоран Матовић, саветник директора НСЗ, истакао је значај искустава стечених
кроз овај пројекат .
„Пројекат се спроводи од 2011. године и у прве две године имали смо доста проблема, пре свега у делу софтвер-

ских решења. Захваљујући изузетно посвећеном тиму људи
који раде у ИТ сектору Националне службе, ове проблеме
смо успешно превазишли. Такође, велики проблем био је и
у неусклађеност пословних података регистрованих у АПР-у
са ситуацијом на терену, па се дешавало да наши саветници
нису могли да дођу до појединих фирми“, истакао је Матовић.
По његовим речима, од 7.314 планираних предузећа за
истраживање, анкетирању је приступило њих 5.687. Регистрована стопа реализације износи скоро 78 одсто, што представља изузетно високу стопу и даје поузданост и валидност
резултатима анализе података.
„Најкрупније промене које су произашле из пројекта је
што смо успели да спојимо занимања са тражњом. Повезали
смо евиденцију НСЗ са резултатима анкетирања, тако да се
тачно зна каква је тражња за одређеним занимањем. Такође,
све филијале НСЗ позитивно су оцениле квалитет информација које су кроз анкету прикупљене, а адекватна медијска
промоција значајно је помогла да се послодавци у великом
проценту одазову овој акцији“, истиче Матовић и додаје да
Национална служба сада располаже релевантним подацима
који ће бити од користи како самој НСЗ, тако и корисницима
услуга, а реално је очекивати да ће се у наредном периоду
повећати број оних који ће за њих бити заинтересовани.
Представљајући резултате, др Владимир Васић, кључни
експерт на Пројекту за прогнозу и евалуацију, нагласио је
да главни налази “Анкете послодаваца 2014” показују да су
стопа креирања и гашења послова 7,7%, односно, 8,1%, што
даје благо негативну нето стопу креирања послова од -0,4%
у 2014. години. Прогнозирана стопа за наредну годину је
позитивна и износи 2,6%. Истраживање је показало и да се
раст запошљавања у 2014. очекује у сектору трговине (4.7%),
транспорта (0.9%) и других услужних делатности (0.3%). Пад
је предвиђен у пољопривреди (-3.5%), рударству (-2.6%), произвођачким делатностима (-2.3%), грађевини (-3.8%) и финансијским услугама (-1.0%).
У 2015. предвиђа се нето стопа креирања послова од
2,6%, а раст запослености предвиђен је у свим макросекторима, осим у рударству, где је процењена стопа раста -0,1%.
Изнад просека, очекиване стопе раста регистроване су у
макросекторима - прерађивачка индустрија (3,4%), трговина
(3,9%) и остале услужне делатности (5,4%).
Раст запошљавања у 2014. очекује се у региону Београда (0.7%,) и Војводине (1.0%). Скоро неутрална стопа раста, од
0,1%, очекује се у Јужној и Источној Србији, док се негативна
стопа раста очекује у региону Шумадије и Западне Србије, од
-1,5%. У наредној години натпросечна стопа раста очекује се
у региону Војводине (3,3%).
В.П.

Завршна конференција Твининг пројекта „Припрема институција тржишта
рада у Републици Србији за Европску стратегију запошљавања“

УСПЕХ ВЛАДЕ МЕРИЋЕ СЕ
ЖИВОТНИМ СТАНДАРДОМ
„Ако би ова Влада у једној реченици требало да истакне оно што је најважније, то је борба против
незапослености, а без оваквих пројеката то је немогуће“, рекао је министар Алексадар Вулин

М

инистар за рад, запошљавање, борачка и социјална питања Александар Вулин изјавио је да ће се
успех владе мерити тиме колико ће се смањити
незапосленост у Србији и побољшати животни
стандард грађана. Вулин је на завршној конференцији твининг пројекта „Припрема институција тржишта рада у Републици Србији за Европску стратегију запошљавања“, који финансира ЕУ, рекао да је борба против незапослености важна
и да је циљ да се изменама законске регулативе у тој области
унапреди економски амбијент и услови за привређивање, а
самим тим побољшају услови за рад.
„Влада ће бити успешна онолико колико људи запослимо и живот грађана учинимо смисленијим, праведнијим и
бољим. Ако би ова влада у једној реченици требало да истакне оно што је најважније, то је борба против незапослености, а без оваквих пројеката то је немогуће“, рекао је Вулин
и нагласио да су Србији потребна искуства других земаља.
Министар је истакао да ће се изменама Закона о раду и осталих закона побољшати услови за привређивање и пословање.
„Са добром економијом имаћемо и задовољног радника“,
рекао је Вулин и захвалио партнерима из Европске уније, као
и невладином сектору и свим другим учесницима на пројекту. Министар је нагласио да ће се у наредном периоду интензивно радити на борби против сиве економије и пажња
јавности усмерити на конкретне злоупотребе.

Неповољно стање на тржишту рада
Шеф Делегације ЕУ у Србији Мајкл Девенпорт подсетио
је да је овај пројекат започет 2012. године, када је стопа незапослености у Србији била 26%. Две године после, стопа незапослености у Србији, али и у ЕУ, не бележи значајан пад.
Девенпорт је истакао да данас 26 милиона људи у Европи не
може да пронађе посао, због чега је Европска комисија покренула три важне иницијативе. Прво је увела пакет мера за
запошљавање, тако да је фокус усмерен на смањење пореза
и увођење субвенција. Други пакет мера намењен је запошљавању младих. Уведене су значајне новине које треба да
олакшају прелазак из школе на рад, док је трећи пакет мера
усмерен на социјалне иницијативе у складу са Европском
стратегијом запошљавања 2020.
Девенпорт је оценио да је тренутно стање на тржишту
рада у Србији неповољно и да је стопа незапослености дупло виша него у државама чланицама ЕУ. Забрињава и то
што удео сиве економије у Србији достиже 20 одсто бруто
друштвеног производа.
„Српска привреда и даље трпи велики број структурних
слабости“, приметио је амбасадор ЕУ. Према његовој оцени,
покушаји српских власти претходних година да побољшају
запосленост нису дали значајне резултате. Стопа незапослености младих је 49 одсто, што је дупло више у односу на проценте у ЕУ, стопа дугорочно незапослених скоро је троструко
већа него у земљама ЕУ, а број незапослених жена је много
већи него мушкарца. Због буџетске штедње у 2013. години,
за чак 65% смањен је износ средстава за активне мере запошљавања, а у 2014. свега 0,1 одсто БДП одлази на активне
мере.
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Мајкл Девенпорт изразио је очекивање да ће у Србији
ускоро бити усвојене измене Закона о раду, како би тржиште
рада постало флексибилније.
„Потребно је усвојити амандмане на Нацрт закона о
раду, проширити обим политике запошљавања и спровести
реформу пореског система“, рекао је Девенпорт.
„Кораци за повећање потражње за радном снагом зависе од успеха реформи чији је циљ отварање нових радних
места и повећање запослености“, казао је Девенпорт. Он је
подсетио и да је ЕУ Србији претходних година донирала 148
милиона евра за повећање запослености. Када је реч о за-
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пошљавању, ситуација никад није била тежа ни у самој ЕУ у
којој, како је рекао, 26 милиона људи не успева да нађе посао.
Из тог разлога Европска комисија је усвојила пакете мера за
раст запослености и раст инвестиција, што је све део Европске стратегије запошљавања 2020.

Нова радна места не ствара администрација
У пројекту који је трајао 26 месеци учествовали су
стручњаци Француске, Шведске и Румуније. Тим поводом,
француски амбасадор у Београду Франсоа Гзавије Денио
оценио је да млади у Србији који заврше факултет нису увек
оспособљени за рад и указао на пример своје земље у којој је
уведено стажирање током студија. Према том моделу, француски студенти проводе два дана у недељи на пракси у предузећима.
Француска ће наставити да помаже Србији, а будућа сарадња ће се огледати и у бољој професионализацији студија.
Млади из Србије, након завршетка студија, моћи ће годину
дана да бораве и раде у Француској, након чега би стечена
знања и искуства трбало да пренесу и примене у Србији.
„Нова радна места не ствара администрација, већ компаније, а да се то деси потребне су реформе и то на веома
динамичан начин“, рекао је Денио.

Жене су неискоришћени потенцијал
Шведски амбасадор Кристер Асп рекао је да је шведска
влада пре неколико месеци наменила 400 милиона евра
земљама Западног Балкана, а Србији од тога припада 100
милиона евра, од чега ће део бити намењен повећању запослености. Према његовим речима, до краја године Шведска
ће, захваљујући том износу, постати други највећи билатерални донатор у Србији, после Немачке. Асп се сагласио да
Србија мора да настави са реформским курсом у побољшању
радног законодавства, а напоменуо је и да су жене у нашој
земљи неискоришћени потенцијал, због чега морају да се
промене родни стереотипи на тржишту рада.
Кристер Асп је најавио и нови твининг пројекат који би
ускоро требао да отпочне, а који има за циљ јачање социјалног дијалога у Србији и јачање улоге цивилог сектора.
Румунски амбасадор Даниел Бану оценио је да Србија
као земља кандидат за чланство у ЕУ мора да усклади законодавство у овој области са законодавством Брисела.
„Будућност ЕУ лежи у што бољој међусобној сарадњи земаља чланица Европске уније. Искрено честитам свима који
су својим радом на овом пројекту учинили да се Србија за
још један корак приближи Европској заједници“, закључио је
румунски амбасадор.

вљању Министарства рада али и других министарстава у
Европској комисији“, каже Љиљана Џувер.
Друга важна ствар у делу процеса придруживања ЕУ
је реформа социјалне и политике запошљавања у Србији.
Процес је отпочео у септембру прошле године и огледао се у
дијалогу ЕК и Републике Србије, пре свега у идентификацији
главних изазова у овој области.
„Твининг значи сарадњу партнерских институција. У периоду од 24 месеца постојала је изузетна посвећеност и сарадња, како са наше тако и од стране партнера - Француске,
Румуније и Шведске, са којима смо заједно радили“, нагласила је помоћница министра.
Други партнер на националном нивоу била је Национална служба за запошљавање. Директор НСЗ Синиша Надбантић истакао је значај пројекта за унапређење активности

Конкретни резултати
На округлом столу који је у оквиру завршне конференције организован, а на коме су представљени резултати рада
на пројекту, помоћница министра за рад, запошљавање, социјална и борачка питања и руководилац пројекта са српске
стране Љиљана Џувер, истакла је да је у периоду од 24 месеца, колико је трајао рад на пројекту, доста тога урађено и на
добијању статуса кандидата. Ово је значило бројне припреме
наше земље за скрининг и процес отварања преговарачких
поглавља.
„У надлежности министарства су два поглавља: 19 - које
се односи на социјалну политику и запошљавање и 2 - које
се односи на миграције радника. Процес скрининга који се
одвија пре отварања преговарачког процеса је био потпуна
новина, јер Србија као земља у томе није раније учествовала. Твининг пројекат нам је дао ‚ветар у леђа‘, јер нам је
пружио неопходну подршку и помоћ како би на прави начин
одговорили задацима који су нам постављени. Скрининг за
Поглавље 2 је успешно завршен, док се до краја месеца очекује и завршетак за Поглавље 19. Експерти земаља учесница
у овом пројекту помогли су и у свеукупном добром предстаБесплатна публикација о запошљавању

НСЗ, првенствено кроз знања и искуства стечена током обука, а која ће практично бити примењена у наредном периоду.
„Национална служба има капацитете да учествује у
компонентама које се тичу реформе тржишта рада и да врло
брзо достигне јавне службе за запошљавање у земљама Европске уније“, рекао је Надбантић.
Полазећи од заједничке воље да се оствари трајан допринос унапређењу тржишта рада у Републици Србији, овај
пројекат отвара пут одрживој сарадњи између европских,
националних и локалних твининг партнера, у њиховој заједничкој борби против незапослености.
Твининг пројекат „Припрема институција тржишта рада
у Србији за европску стратегију запошљавања“ трајао је 26
месеци, а ЕУ је донирала два милиона евра за унапређење
ефикасности политике запошљавања у нашој земљи и до
сада је заједно са партнерима спроведено више од 100 активности.
В.Пауновић
09.07.2014. | Број 577 |
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Међународна радионица “Рад са послодавцима”

БЛИЖИ КЛИЈЕНТ – БЛИЖИ ПОСАО
Потребно је строже дефинисати појам незапослености и увести казнену регулативу у област
сиве економије. Треба одвојити активне и пасивне мере и појачати активне, као и буџет за
њихово спровођење

П

ослодавци као носиоци запошљавања важан су чинилац социјалног дијалога у свакој економији, те је
потребно законодавство и активне мере политике
запошљавања креирати на начин који послодавцима
олакшава отварање нових радних места. У циљу унапређења
рада у овој области, Национална служба за запошљавање
је средином јуна организовала међународну радионицу на
тему „Рад са послодавцима“. Радионица је била добра прилика за размену искустава и примера добре праксе у овој
области са колегама из земаља Европе и региона. Размотрена су сва битна питања и понуђена конкретна решења која
се примењују у раду са послодавцима, како би се уз помоћ
одређених циљаних мера допринело решавању проблема незапослености и приближило остварењу приоритета „Стратегије за паметан, одржив и инклузивни развој - Европа 2020“.
“НСЗ улази у завршну фазу унутрашње реорганизације и сви елементи и сугестије које добијемо на овој радионици биће посебно размотрени, како бисмо изградили
један заокружен модел рада са послодавцима и повећали
наше учешће на тржишту рада, односно запошљавање са
наше евиденције, за 10 до 15%”, рекао је Синиша Надбантић,
директор Националне службе за запошљавање.

Аустријска служба за запошљавање
Стратегијом која је инкорпорирана у Национални план
запошљавања предвиђено је веће учешће Аустријске службе за запошљавање на тржишту рада, са акцентом на што
ефикаснијем попуњавању слободних радних места, нарочито оних која захтевају висок степен квалификација и компетенција.
“Послодавцима пружамо и финансијску и нефинансијску подршку, а поред јединица за рад са послодавцима које
постоје у 101 локалној канцеларији, оформили смо и специјалне јединице за рад са послодавцима који послују на
великој територији. Иако се доста тога одвија онлајн, инсистирамо на директној комуникацији са послодавцима, како
бисмо прецизно дефинисали њихове стварне потребе. Сваки
послодавац има своју контакт особу, што је јако важно, нарочито за нашу најбројнију клијентелу - мала, средња и микро предузећа”, изнела је искуства аустријске службе у овом
пољу Ингеборг Фрис (Ingeborg Friehs), директорка Аустријске
службе за запошљавање, додавши да ова служба има највећу
базу од преко 250.000 биографија лица која траже посао.

Искуство Немачке
Немачка има 82 милиона становника и стопу незапослености од 6,6%. Велики изазов представљају регионалне
разлике, јер се стопа незапослености креће од 4 процента у
Баварској до три пута веће на истоку земље.
“Наша служба има три задатка. Први је ставарање избалансираног тржишта радне снаге, јер тржиште без дискриминације, које свима пружа једнаке могућности, даје и јачу
економију. Такође, настојимо да уз помоћ статистике, анализе и редовног обраћања јавности будемо доступни и подржимо идеју транспарентног тржишта рада. Имамо разгранату мрежу од десет регионалних агенција и 156 локалних
(свака од 4 до 6 представништава), као и развијен софтвер
за посредовање, у коме су профили свих фирми у Немачкој
и велика база биографија. То помаже у предселекцији, мада
се наши саветници ослањају на лични контакт као завршну
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фазу посредовања”, представила је Савезну агенцију за запошљавање Немачке Милица Чечар, експерт за сарадњу са
послодавцима Агенција за запошљавање Хамбург. Она је
појаснила да агенција има посебне тимове за рад са незапосленима и специјализоване тимове за рад са послодавцима.
“Свака бранша заслужује посебну пажњу, како би се
разумеле специфичне потребе послодаваца, тако да имамо
11 тимова за, на пример, хотелијерство, енергетику, логистику… Поред директног контакта са послодавцима и једног
проактивног односа, компаније које имају разгранату мрежу
и више од 250 запослених имају и свог кључног саветника.
Наше услуге су бесплатне, па не зависимо финансијски од
одлука послодаваца. Зато смо у стању да из позиције неутралности пружимо најбољу услугу која је у интересу клијен-

Промена система вредности
Учесници радионице „Рад са послодавцима“ су након панел дискусије дали предлоге за побољшање модела рада са
послодавцима у НСЗ. Пре свега, потребно је строже дефинисати појам незапослености и увести казнену регулативу
у област сиве економије. Такође, треба одвојити активне
и пасивне мере и појачати активне, као и буџет за њихово
спровођење. Поред развоја софтверског решења, које би
помогло у предселекцији, треба појачати кадровски потенцијал НСЗ и бројно и специјалним обукама за рад са послодавцима. Пре свега треба променити систем вредности,
како би запослени брже прихватили нове улоге. Предлог је
био и одвајање активних од неактивних послодаваца, како
би са другима била појачана сарадња.
Такође, неопходно је и сегментирање услуга и припрема
посебних алата за рад са одређеним категоријама послодаваца, пре свега малим и средњим предузећима, која су и
најчешћи клијенти. Предложено је и формирање канцеларије за послодавце у продуженом радном времену и неопходност константне доступности. Неопходно је отворити све
канале комуникације, појачати маркетиншке активности,
како би послодавци били обавештени о нашим услугама.
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та. Спремамо и индивидуалне огласе за послодавце које
објављујемо у нашим гласилима, али и на 12 других интернет страна које са нама сарађују. Имамо и олакшице за запошљавање теже запошљивих категорија. Саветујемо и стране
компаније о могућностима нашег тржишта рада”, објашњава
Милица и додаје да су саветници увек доступни и у обавези
да одговоре на захтев послодавца (који може бити регистрован и путем телефонске секретарице) у року од 48 сати.
“Стратегија развоја је да се сконцентришемо само на оне
којима заиста можемо помоћи, али и да активно приступимо
онима који теже долазе до радника, на пример у удаљеним
деловима Немачке. Послодавци нису у законској обавези да
пријављују потребе, па треба инсистирати на томе да нам се
јављају, јер се код нас пријави само око 30 процената потреба за запошљавањем. Трудимо се да за наше услуге сазнају
путем електронских и писаних медија, препорука, али и директних састанака и сајмова каријера и запошљавања”, рекла
је Милица Чечар и напоменула да је у фокусу службе и промоција регионалне покретљивости радне снаге, као и помоћ
за интеграцију страних радника на наше тржиште.

Изазови за Словенију
Услуге Завода за запошљавање Републике Словеније
најчешће траже мала и средња предузећа, па је стратешко
опредељење службе да се њима најпре изађе у сусрет.
“Од прошле године приватна предузећа немају обавезу
да пријављују Заводу своје потребе за запошљавањем, па је
сада на нама да успоставимо што бољу сарадњу са њима,
како би се одлучили да користе наше услуге. Они очекују
доступне, поуздане и благовремене услуге, посебну подршку
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у случајевима слободних послова за које је тешко наћи раднике, брз одговор у случајевима масовних вишкова радника
и информације и савете о програмима и мерама тржишта
рада”, каже Власта Стојак, из Завода за запошљавање Републике Словеније, нагласивши да су висока незапосленост и
све мања тражња, као и континуиран недостатак вештина,
велики изазови са којима се ова служба суочава.
„Како бисмо одговорили изазовима, успоставили смо
вишеканално пружање услуга - онлајн посредовање, контакт
центар, иако је директан контакт и одржавање партнерства
и даље у фокусу. Имамо нову организацију личних услуга, у
виду једношалтерског система за послодавце, а од прошле године њима су увек доступни и специјализовани и добро обучени саветници за послодавце у локалним канцеларијама.
Услуге су прилагођене потребама конкретног послодавца, а
веома су значајне и фокус групе са послодавцима, уз помоћ
којих сазнајемо у ком правцу треба да развијамо наше услуге. Такође, јачамо социјални дијалог са свим партнерима,
а посебно сарадњу са привредном комором и асоцијацијом
малих и средњих предузећа”, рекла је Власта и као добар
вид сарадње навела заједнички пројекат ЗРСЗ, асоцијације
менаџера, дневног листа Дневник - “Изазов у запошљавању”,
чији је циљ промовисање запошљавања незапослених особа
код најбољих послодаваца у Словенији. Такође, на националној телевизији се емитују кратке емисије у којима се промовишу вештине и компетенције потребне за савремено али и
будуће тржиште рада.

Нова стратешка оријентација у Француској
И Служба за запошљавање Републике Француске је
усмерена на рад са послодавцима и има нову стратешку
оријентацију у раду са великим компанијама
“Досадашњи приступ је био превише формалан и стереотипан и није се уклапао у реалне процесе посредовања. Сада
овај процес прилагођавамо специфичној потреби одређеног
слободног посла, чинимо га транспарентнијим и ефикаснијим. Такође, разматрамо и способност сваке компаније
да задовољи своје потребе за запошљавањем и подстичемо
и директан контакт тражилаца запослења са предузећима”,
каже Лудовик Гијотан (Ludovic Guillotin), руководилац филијале Француске службе за запошљавање, наглашавајући
да се оперативна димензија све више премешта на локални ниво, а самим тим и сарадња са одређеним компанијама. Зато у служби за запошљавање настоје да своје локалне
саветнике оспособе алатима и вештинама уз помоћ којих
ће успоставити добру сарадњу са одређеним компанијама,
за шта је, по речима Гијотана, добар пример сарадња службе са француском електродистрибуцијом (EDF, Electricité de
France).
Фабрис Дуфрен (Fabrice Dufresne), директор филијале
Француске службе за запошљавање је представио како се на
локалном нивоу спроводи политика запошљавања.
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“Инсистирамо на унапређењу знања о тржишту рада,
посебно по питању квалитета послова и компетенција незапослених. Радимо истраживање тржишта, у којем учествују
и послодавци на годишњем нивоу, прикупљамо и правимо
описе слободних послова и настојимо да промовишемо профиле и њихове могућности. Настојимо да прикупимо што
више информација, уз које ће нам бити омогућене анализе и
прогнозе кретања на тржишту рада и креирање адекватних
мера. Наше услуге послодавцима се разликују од саме потребе предузећа. Стандардне услуге подразумевају информисање о стању на тржишту рада, објаву слободног посла и
приступ великој бази незапослених. С друге стране, интензивна подршка подразумева анализу, подршку у интервјуу,
предселекцију кандидата, а ако је неопходно и подршку у
обуци кандидата и његовој адаптацији на радно место”, рекао је Дуфрен.

земљи сарађујемо махом на пројектима обука за потребе
конкретног радног места. Са компанијом ‚Превент Травник‘
спровели смо пројекат стручног оспособљавања и обучили
и запослили 600 шивача ауто-пресвлака. Сличан пројекат
смо спровели са компанијом ‚Унис-Ток‘, када је обучено 100
ковача, ЦНЦ оператера и мехатроничара”, нагласио је Хусеин
Терзић.
Македонска агенција за запошљаване је развила софтверско решење и веома информативан портал за онлајн
посредовање, који садржи редовно ажурирану базу са свим
подацима о послодавцима и базу биографија.
“Око 77.000 радних места је попуњено преко сајта - 54
директно, а остале су преузеле и посредовале агенције за запошљавање. Послодавци имају законску обавезу да у огласу
наведу и висину почетне плате, док се незапослени изјашњавају као активни или пасивни. Наиме, многи од њих се налазе на нашој евиденцији само због остваривања права на
здравствену заштиту. Ми желимо да се посветимо онима који
посао заиста траже и желе да се редовно укључују у наше
активности”, рекао је Влатко Поповски, директор македонске
Агенције за запошљавање.
Од 2009. године Закон о запошљавању је предвидео да
послодавци у Србији немају обавезу да пријављују слободан
посао, нити НСЗ нити било којој другој институцији, док државне службе имају обавезу да само огласе радно место.
“Модел сарадње са послодавцима се мењао током протекле деценије. Сада клијент није условљен да нам се обрати,
већ то чини из интереса, очекујући квалитетну услугу. Наша
стратешка предност је територијална распрострањеност. И
поред доступности, ми идемо у сусрет клијенту. Наши са-

Искуства у региону
Сања Рабреновић, помоћник директора за Сектор за
послове запошљавања Завода за запошљавање Црне Горе,
нагласила је да ова служба ради на сталном унапређењу услуга, промоцији целоживотног учења и развоју партнерстава са свим актерима на тржишту рада, посебно послодавцима, јер су они главна карика у процесу запошљавања.
“Послодавци имају законску обавезу пријаве слободних
послова, што је за нас од великог значаја, јер показује стање
на тржишту, а наше су акције усмерене на повећање броја
захтева за посредовање. У претходној деценији смо успели
да превазиђемо почетни отпор и успоставимо добру сарадњу
са великим бројем послодаваца, а однедавно имамо и нову
организациону јединицу за сарадњу са послодавцима. Сарадници су доступни 24 часа, а имамо и мобилне тимове
који обилазе послодавце. Тако смо пре почетка летње сезоне
обилазили хотеле, сазнали њихове кадровске потребе и у сарадњи са некима успели да припремимо незапослене за изазове посла”, рекла је Рабреновићева и нагласила да настоје
да смање број страних сезонских радника и да у субвенције
које служба нуди послодавцима спада и она за запошљавање
младих на сезонским пословима, а од ове године и припрема
осталих категорија незапослених за сезонске послове.
Хусеин Терзић, стручни сарадник Агенције за рад и запошљавање Босне и Херцеговине, нагласио је да сарадња са
послодавцима представља редовну активност која се спроводи на нивоу Агенције за рад и запошљавање БиХ, али и Завода за запошљавање Републике Српске, Федералног завода
за запошљавање и Завода за запошљавање Брчко дистрикта.
“Веома добру сарадњу имамо са послодавцима из
иностранства у погледу запошљавања наших радника, пре
свега, у Словенији и Немачкој (спровођење споразума о запошљавању између БиХ и других земаља). Такође, са страним
компанијама које отварају велики број радних места у нашој
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ветници обилазе послодавце једном недељно. Међутим, због
ограниченог броја извршилаца (наши саветници у просеку
раде са 1500 незапослених) нисмо у могућности да ову активност појачамо. Саветници за запошљавање раде и са незапосленима и са послодавцима, а при предселекцији већег
броја профила постоји и координатор посредовања. Такође,
имамо и највећу базу биографија, а пружамо и саветодавне
услуге у процесу регрутовања и запошљавања кандидата,
као и финансијске подстицаје”, нагласила је Невена Летић,
директорка Сектора за посредовање у запошљавању у НСЗ
Републике Србије.
Своја искуства у сарадњи са НСЗ изнели су и представници Асоцијације слободних и независних синдиката Србије,
НВО „Група 484“ и Бест - Удружење студената технике.
А.Бачевић
Национална служба за запошљавање • www.nsz.gov.rs

На основу Програма мера подршке за спровођење пољопривредне
политике и политике руралног развоја за територију града Ниша за
2014. годину и Решења о утврђивању критеријума за реализацију
Програма за побољшање живота и ширење економских активности у
руралним подручјима за 2014. годину
Управа за пољопривреду и развој села Града Ниша
Расписује
КОНКУРС
ЗА КОРИШЋЕЊЕ СРЕДСТАВА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ ПРОГРАМА ЗА
ПОБОЉШАЊЕ ЖИВОТА И ШИРЕЊЕ ЕКОНОМСКИХ АКТИВНОСТИ У РУРАЛНИМ ПОДРУЧЈИМА ЗА 2014. ГОДИНУ
Програм 1. Подизање вишегодишњих засада
1.1. Набавка здравствено исправног, квалитетног воћног и лозног садног материјала
1.2. Набавка наслона за вишегодишње засаде (коље, стубови, жица,
анкери и друго) и набавка опреме за противградну заштиту (мрежа,
стубови, пратећи делови)
Право на коришћење подстицајних средстава имају:
• физичка лица - носиоци регистрованих пољопривредних газдинстава
са пребивалиштем и имовином на територији града Ниша, са активним
статусом у складу са Правилником о упису у регистар пољопривредних
газдинстава и обнови регистрације (‚‘Сл. гласник РС‘‘, бр. 17/13).
Програм 2. Набавка нове специјализоване механизације и
опреме
2.1. Набавка опреме за наводњавање
2.2. Набавка нове специјализоване механизације и опреме за биљну
производњу
2.3. Набавка нове специјализоване механизације и опреме за сточарску производњу
2.4. Набавка објеката и опреме за производњу у заштићеном простору
2.5. Набавка опреме за прераду, складиштење и пласман производа
Право на коришћење подстицајних средстава имају:
• физичка лица - носиоци регистрованих пољопривредних газдинстава
са пребивалиштем и имовином на територији града Ниша, са активним
статусом у складу са Правилником о упису у регистар пољопривредних
газдинстава и обнови регистрације (‚‘Сл. гласник РС‘‘, бр. 17/13).
Програм 3. Набавка квалитетног приплодног материјала у
сточарству
3.1. Набавка квалитетног женског приплодног материјала у говедарству
3.2. Набавка квалитетног женског приплодног материјала у овчарству
и козарству
3.3. Набавка квалитетног женског приплодног материјала у свињарству
3.4. Набавка квалитетних матица и ројева познатог и признатог порекла.
Право на коришћење подстицајних средстава имају:
• физичка лица - носиоци регистрованих пољопривредних газдинстава
са пребивалиштем и имовином на територији града Ниша, са активним
статусом у складу са Правилником о упису у регистар пољопривредних
газдинстава и обнови регистрације (‚‘Сл. гласник РС‘‘, бр. 17/13).
Програм 4. Подршка пољопривредним газдинствима за
почетне инвестиције у пољопривредну производњу
4.1. Набавка квалитетних приплодних грла
4.2. Набавка здравствено исправног, квалитетног садног материјала
4.3. Заснивање засада лековитог биља
4.4. Набавка објеката и опреме за производњу у затвореном простору
4.5. Набавка специјализоване опреме за већ постојеће објекте за
пољопривредну производњу
4.6. Набавка специјализоване механизације и опреме
Право на коришћење подстицајних средстава имају:
• физичка лица, не старија од 45 година у моменту подношења пријаве, са местом пребивалишта на територији града Ниша и носиоци
регистрованог пољопривредног газдинства које није било корисник
средстава Фонда за развој пољопривреде Града Ниша.
Програм 5. Подршка удружењима за инвестиције у пољопривредну производњу и рурални развој реализоваће се кроз подршку удружењима пољопривредних произвођача за реализацију инвестиција
које се односе на унапређење техничке опремљености, модернизацију процеса производње и пласмана, унапређење искоришћености
капацитета производње, успостављање стандарда квалитета и безбедности хране, добијање производа веће додате вредности и реализацију пројеката за унапређење социодруштвених услова у руралним
срединама.
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Право на коришћење подстицајних средстава имају:
• удружења пољопривредних произвођача са територијe града Ниша,
под условом да се инвестиција/пројекат односи на минимум три члана
удружења.
Износ субвенција, потребна документација и други услови коришћења
средстава дефинисани су Решењем о утврђивању критеријума за
реализацију Програма за побољшање живота и ширење економских
активности у руралним подручјима за 2014. годину, које је саставни
део конкурсне документације.
Потенцијални корисници могу поднети само једну конкурсну пријаву,
која се може односити само на једну програмску, односно потпрограмску област.
Конкурсни образац са критеријумима може се преузети у електронском облику преко сајта Управе за пољопривреду и развој села: www.
niskoselo.com или у Управи за пољопривреду и развој села, Кеј Мике
Палигорића 18а, 18000 Ниш.
Конкурсну пријаву са пратећом документацијом потребно је доставити
лично Управи за пољопривреду и развој села, Кеј Мике Палигорића
18а, 18000 Ниш, и то у затвореној коверти, са назнаком програмске
активности за коју се конкурише. Конкурс ће трајати од дана објављивања до утрошка средстава, а најкасније до 01.11.2014. године.
Све потребне информације могу се добити у Управи за
пољопривреду и развој села, Кеј Мике Палигорића 18а или на
број телефона: 018/505-699.
Покрајински секретаријат за привреду, запошљавање и равноправност полова и Општина Бачка Паланка за 2014. годину, а на основу
Споразума o утврђивању међусобних права и обавеза број 133-101/2014-07 од 06.06.2014. године
Расписују
ЈАВНИ ПОЗИВ
ЗА ОРГАНИЗОВАЊЕ СПРОВОЂЕЊА ЈАВНИХ РАДОВА У 2014.
ГОДИНИ
I ОСНОВНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ
Јавни радови су мера активне политике запошљавања која предвиђа
одобравање средстава за запошљавање незапослених лица са евиденције Националне службе за запошљавање - Филијала Нови Сад, Служба Бачка Паланка и подразумева спровођење активности које предузима послодавац - извођач јавног рада, а које имају за циљ остварење
одређеног друштвеног интереса (нпр. превенција и помоћ старима,
санација дивљих депонија, уређење и изградња путева и др.).
Јавни радови се организују у циљу запошљавања првенствено теже
запошљивих незапослених лица и незапослених у стању социјалне
потребе, очувања и унапређења радних способности незапослених.
Јавне радове спроводи послодавац - извођач јавног рада кога одређује
председник општине на предлог комисије савета за запошљавање, а
на основу расписаног јавног позива.
Максимална дужина трајања јавног рада је 6 месеци.
Послодавац - извођач јавног рада подноси пријаву за спровођење
јавног рада која садржи опис активности јавног рада (термин план) и
број лица која се запошљавају.
II НАМЕНА И ВИСИНА СРЕДСТАВА
За спровођење јавног рада Општина Бачка Паланка исплаћује послодавцу - извођачу јавног рада средства за:
- зараду незапосленим лицима
- трошкове доласка и одласка са рада незапослених лица.
Средства намењена за спровођење јавних радова користе се за:
1. исплату нето зараде незапосленим лицима укљученим у јавне радове, у висини од:
- 20.000,00 динара увећане за износ припадајућих пореза и доприноса,
за лица са I и II степеном стручне спреме;
- 22.000,00 динара увећане за износ припадајућих пореза и доприноса,
за лица са III и IV степеном стручне спреме;
- 23.000,00 динара увећане за износ припадајућих пореза и доприноса,
за лица са V и VI степеном стручне спреме;
- 24.000,00 динара увећане за износ припадајућих пореза и доприноса,
за лица са VII степеном стручне спреме;
2. накнаду трошкова доласка и одласка са рада незапослених лица
укључених у јавне радове, у висини до 1.500,00 динара по лицу за
сваки месец ангажовања.
III ОБЛАСТИ СПРОВОЂЕЊА
Јавни радови се могу организовати и спроводити у областима:
- социјалних, хуманитарних, културних и других делатности: здравст-
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вено-васпитне активности - превенција и помоћ старима, социјално
угроженим лицима, особама са инвалидитетом, заштита и oчување
културног наслеђа и археолошких налазишта, послови у позоришној,
музејској, библиотечкој и туристичкој делатности, послови ажурирања
база података и други послови;
- одржавања и обнављања јавне инфраструктуре: уређење и
изградња путева и путних појасева, насипа, канала, пруга, мостова,
реконструкција канализационе и водоводне мреже и других објеката од општег интереса, уређење месних заједница, уређење ромских
насеља - побољшање услова становања и други послови;
- одржавања и заштите животне средине и природе: санација дивљих
депонија, чишћење и одржавање обала река, језера, канала, одвода,
јавних површина, пошумљавање, развој еколошких поседа, чување и
заштита шума, река и језера, развој сеоског подручја, монтажа и одржавање опреме у парковима и јавним дечијим игралиштима, помоћ за
успостављање нових депонија - локација за сакупљање и одвођење
отпада и други послови.
IV ПОДНОШЕЊЕ ПРИЈАВЕ
Право учествовања у поступку спровођења јавних радова имају:
- органи територијалне аутономије и органи јединице локалне самоуправе
- јавне установе и јавна предузећа
- привредна друштва
- предузетници.
Услови
Право на доделу средстава за спровођење јавног рада послодавац
може да оствари под условом да:
- запошљава првенствено незапосленог који се теже запошљава или
незапосленог у стању социјалне потребе;
- у пријави за јавне радове навео је детаљан опис и динамику активности јавног рада (термин план);
- измирио је уговорне обавезе према Националној служби за запошљавање - Филијали Нови Сад, Служби Бачка Паланка, осим за обавезе чија је реализација у току.
Документација за подношење пријаве:
- пријава за јавне радове на прописаном обрасцу;
- фотокопија решења надлежног органа о упису у регистар, уколико
подносилац пријаве није регистрован у АПР;
- мишљење локалног савета за запошљавање или мишљење надлежног органа територијалне аутономије или локалне самоуправе о
оправданости извођења јавног рада, уколико подносилац пријаве располаже истим;
- фотографије места извођења јавног рада - за јавне радове који се
спроводе у области одржавања и обнављања јавне инфраструктуре и
одржавања и заштите животне средине и природе (максимално три
фотографије за сваку локацију);
- списак лица корисника услуга - за подносиоце јавних радова из
области социјалних и хуманитарних делатности;
- доказ о учешћу у финансирању, уколико се спровођење јавних радова финансира од стране надлежног органа територијалне аутономије,
локалне самоуправе или из других извора.
Национална служба за запошљавање - Филијала Нови Сад - Служба
Бачка Паланка, задржава право да тражи и друге доказе релевантне
за одлучивање о одобравању спровођења јавних радова.
Начин подношења пријаве
Пријава за спровођење јавног рада подноси се у три примерка,
Национaлној служби за запошљавање - Филијали Нови Сад - Служби Бачка Паланка, непосредно или поштом, на прописаном обрасцу
који се може добити у Националној служби за запошљавање - Служби
Бачка Паланка.
V ДОНОШЕЊЕ ОДЛУКЕ
Одлука о одобравању спровођења јавних радова доноси се на основу
провере и бодовања поднете пријаве за спровођење јавног рада.
Провера поднетих пријава
Национална служба за запошљавање - Филијала Нови Сад - Служба Бачка Паланка врши проверу поднетих пријава, односно проверу
испуњености услова јавног конкурса и приложене документације.
Пријаве које не испуњавају услове предвиђене јавним конкурсом неће
се даље разматрати.
Бодовање поднетих пријава
Приликом бодовања пријаве за јавне радове узимају се у обзир следећи критеријуми: област спровођења, дужина трајања јавног рада,
укупан планирани број незапослених лица, учешће локалне самоуправе, органа територијалне аутономије или других извора у финансирању јавних радова, претходно коришћена средства Националне
службе за запошљавање за јавне радове, оцена остварене сарадње са
извођачем јавног рада по претходним конкурсима и процена важности
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поднете пријаве за спровођење јавног рада за локално тржиште рада
за подручје Филијале Нови Сад - Службе Бачка Паланка.
Национална служба за запошљавање - Филијала Нови Сад - Служба
Бачка Паланка, задржава право да приликом одлучивања по поднетој
пријави изврши корекцију дужине трајања и/или броја лица, у складу
са расположивим износом средстава који је опредељен за финансирање мере АПЗ.
Одлука о одобравању спровођења јавних радова
Одлуку о одобравању спровођења јавних радова доноси председник
Општине Бачка Паланка, а на предлог Комисије локалног Савета за
запошљавање, у року од тридесет дана од објављивања јавног позива.
VI ЗАКЉУЧИВАЊЕ УГОВОРА
Председник Општине Бачка Паланка и послодавац - извођач јавног
рада закључују уговор којим се уређују међусобна права и обавезе.
Документација за закључивање уговора:
- уговори о раду са незапосленим лицима на одређено време;
- средство обезбеђења уговорних обавеза;
- потврда банке о отвореном наменском рачуну;
- картон депонованих потписа и
- термин план, уколико је у поступку разматрања пријаве за спровођење јавног рада извршена корекција броја лица и/или дужине
трајања пројекта.
Почетком спровођења јавног рада сматра се датум пријаве на осигурање, односно почетак рада првог лица ангажованог на јавном раду.
Датум заснивања радног односа који је наведен у уговору о раду не
може бити пре датума закључења уговора о спровођењу јавног рада,
нити након 60 дана од дана доношења Одлуке о одобравању спровођења јавних радова.
Средства обезбеђења уговорних обавеза
1. ЗА ПРЕДУЗЕТНИКА:
- две истоветне бланко личне менице са једним жирантом, са меничним овлашћењем.
2. ЗА ПРАВНО ЛИЦЕ:
- две истоветне бланко соло менице, са меничним овлашћењима.
У случају да је послодавац - извођач јавног рада корисник буџетских
средстава и није у могућности да приложи меницу, као средство обезбеђења уговорних обавеза прилаже се изјава одговорног лица да су
обезбеђени сви предуслови за реализацију јавног рада.
Жирант може бити свако пословно способно физичко лице, не старије
од 65 година, које има редовна месечна примања на име зараде или
пензије, независно од висине примања, као и физичко лице које самостално обавља своју делатност (предузетник).
VII ОБАВЕЗЕ ИЗ УГОВОРА
Послодавац - извођач јавног рада у обавези је да:
- запосленог ангажованог на спровођењу јавног рада задржи у радном
односу најмање у дужини трајања уговорене обавезе; у случају престанка радног односа запосленог, послодавац је у обавези да у року
од 30 дана од дана престанка радног односа заснује радни однос на
одређено време са другим незапосленим лицем за преостало време
трајања уговора;
- организује заштиту и безбедност на раду запослених, у складу са
законом и захтевом стандарда за конкретне послове јавног рада;
- месечно врши исплату зарада запосленима у законским роковима на
текући рачун лица;
- месечно врши исплату накнаде трошкова за долазак и одлазак са
рада запосленима ангажованим на спровођењу јавног рада;
- Националној служби за запошљавање - Филијали Нови Сад - Служби
Бачка Паланка, доставља доказе о уплати пореза и доприноса за обавезно социјално осигурање за запослене ангажоване на спровођењу
јавног рада;
- Националној служби за запошљавање - Филијали Нови Сад - Служби Бачка Паланка доставља доказе о утрошку пренетих средстава за
трошкове зараде и одласка и доласка са рада;
- Националној служби за запошљавање - Филијали Нови Сад - Служби Бачка Паланка, омогући контролу реализације уговорних обавеза
и увид у сву потребну документацију и ток спровођења јавног рада;
- обавести Националну службу за запошљавање - Филијалу Нови Сад
- Службу Бачка Паланка о свим променама које су од значаја за реализацију уговора, у року од осам дана од дана настанка промене.
У случају да послодавац - извођач јавног рада не реализује обавезе
дефинисане уговором, дужан је да врати исплаћена средства увећана
за законску затезну камату од датума преноса средстава, у складу са
уговором.
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VIII ОСТАЛЕ ИНФОРМАЦИЈЕ
Информације о програму могу се добити у организационој јединици
Националне службе за запошљавање - Филијала Нови Сад, Служба
Бачка Паланка, лично или на бројеве телефона: 021/752-077 или
021/752-084.
Јавни позив биће објављен у публикацији „Послови‘‘, као и
локалним средствима информисања и трајаће до утрошка
средстава.
На основу члана 43 Закона о запошљавању и осигурању за случај незапослености (“Сл. гласник РС‘‘, бр. 36/09 и 88/10), члана 3 Споразума о
утврђивању међусобних права и обавеза у реализацији програма или
мера активне политике запошљавања између Покрајинског секретаријата за привреду, запошљавање и равноправност полова и Општине
Темерин за 2014. годину, број 133-401-938/2014 од 20.05.2014. године
и Локалног акционог плана привреде и запошљавања Општине Темерин 2014-2018. године, у сарадњи са Националном службом за запошљавање - Филијала Нови Сад - Испостава Темерин
ОПШТИНА ТЕМЕРИН
Расписује
ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ДОДЕЛУ СУБВЕНЦИЈА ЗА СТРУЧНО ОСПОСОБЉАВАЊЕ И ЗАПОШЉАВАЊЕ ПРИПРАВНИКА ЗА 2014.
ГОДИНУ
Програм стручног оспособљавања и запошљавања приправника
намењен је незапосленим лицима која се први пут оспособљавају за
занимања за која су стекла одређену врсту и степен стручне спреме
или која су се оспособљавала краће време од времена потребног за
полагање приправничког/стручног испита, а ради оспособљавања за
самосталан рад и полагање приправничког, односно стручног испита,
у складу са законом или општим актом послодавца, заснивањем радног односа на одређено време.
За време трајања приправничког стажа, приправник са најмање четворогодишњим високим образовањем остварује право на месечну нето
зараду у износу од 23.000,00 динара (12 месеци), затим приправник
са вишим или високим трогодишњим образовањем остварује право
на месечну нето зараду у износу од 22.000,00 динара (9 месеци), док
приправик са средњом стручном спремом остварује право на месечну
зараду од 21.000,00 динара (6 месеци).
Послодавац остварује право на:
- надокнаду укупног износа нето зараде за сваког запосленог приправника и месечну надокнаду путних трошкова у износу од 2.470,00 динара за сваког запосленог приправника.
Право учешћа на конкурсу имају:
- послодавци (небуџетски корисници) чије је седиште на подручју
општине Темерин;
- послодавци који редовно измирују своје обавезе по основу пореза и
доприноса за обавезно социјално осигурање запослених;
- послодавци који имају кадровске и друге капацитете за стручно оспособљавање лица;
- послодавци који су измирили доспеле обавезе по основу локалног
јавног прихода.
Подношење документације:
- захтев за доделу субвенција на прописаном обрасцу у три примерка који може да се преузме у просторији НСЗ - Филијали Нови Сад Испостави Темерин, Николе Пашића 57А у Темерину;
- документ о регистрацији у АПР-у;
- доказ о редовној уплати пореза и доприноса за обавезно социјално
осигурање запослених за месец који претходи месецу у којем је поднет
захтев (копије оверених ППП ПД образаца);
- одлуку о именовању ментора;
- потврда да је измирио доспеле обавезе по основу локалног јавног
прихода.
Обавезе послодавца:
1. да у року од 15 дана након достављања одлуке о додели субвенције
заснује са приправником радни однос на одређено време и закључи
уговор;
2. да оспособи приправника за самосталан рад у струци, у складу са
законом, односно актом о организацији и систематизацији послова и
да му након истека приправничког стажа омогући услове за полагање
стручног или приправничког испита и изда уверење о стручној оспособљености са стеченим компетенцијама;
3. да за време трајања ангажовања приравника сноси трошкове пореза на зараде и трошкове доприноса за обавезно социјално осигурање
приправника у складу са законом;
4. да ангажованом приправнику месечно исплаћује субвенционисана
средства за нето зараде у износима који су наведени у овом јавном
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позиву и да о томе редовно подноси доказ Општинској управи путем
обрасца захтева за рефундацију средстава са траженим прилозима;
5. да представницима Националне службе за запошљавање и Општинској управи Темерин омогући контролу реализације уговорених обавеза;
6. да приликом потписивања уговора Општини достави бланко меницу
регистровану код надлежне банке, као средство обезбеђења.
Услови за незапослена лица:
1. да су на евиденцији незапослених лица НСЗ, да су становници
општине Темерин и да нису старији од 30 година;
2. да имају средње, више или високо образовање;
3. да немају радног искуства у струци или немају радног искуства у
својству приправника, довољног за стицање услова за полагање приправничког, односно стручног испита;
4. да нису у ближем сродству са послодавцем.
Приликом одлучивања по захтеву узеће се у обзир процена важности
поднетог захтева за локално тржиште рада за подручје филијале.
Општина Темерин и Национална служба задржавају право да траже и
друге доказе релевантне за одлучивање о одобравању субвенције за
стручно оспособљавање и запошљавање приправника.
Одлучивање и закључивање уговора
Одлуку о одобравању субвенције доноси председник Општине на
предлог Локалног савета за запошљавање/комисија/Општине Темерин, а по претходно прибављеној сагласности Покрајинског секретаријата за привреду, запошљавање и равноправност полова. О међусобним правима и обавезама између послодавца и Општине Темерин
закључиће се уговор.
Остале информације
Јавни позив ће се објавити на сајту Општине Темерин, на сајту Националне службе за запошљавање, Радио Темерину, огласним таблама
Општине Темерин и НСЗ - Испоставе Темерин и у публикацији „Послови‘‘.
Заинтересовани послодавци подносе захтев у три примерка, на прописаном обрасцу са пратећом документацијом, Националној служби за
запошљавање - Филијали Нови Сад - Испостави Темерин, од момента
објављивања јавног позива на сајту Националне службе за запошљавање.
НСЗ - Филијала Нови Сад - Испостава Темерин врши пријем и обраду
захтева, селекцију незапослених лица и комплетну документацију доставља Општинској управи Темерин ради даље обраде.
У складу са потписаним споразумом са Покрајинским секретаријатом за привреду, рад, запошљавање и равноправност полова, а ради
доношења одлуке председника Општине на предлог Савета за запошљавање/комисије, закључује се уговор који детаљно регулише све
појединости.
Јавни позив је отворен до 11.07.2014. године.

Tржиштe рада
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На основу члана 43 Закона о запошљавању и осигурању за случај незапослености („Сл. гласник РС‘‘, бр. 36/09 и 88/10), члана 3 Споразума о
утврђивању међусобних права и обавеза у реализацији програма или
мера активне политике запошљавања између Покрајинског секретаријата за привреду, запошљавање и равноправност полова и Општине
Темерин за 2014. годину, број 133-401-938/2014 од 20.05.2014. године
и Локалног акционог плана привреде и запошљавања Општине Темерин 2014-2018. године, у сарадњи са Националном службом за запошљавање - Филијала Нови Сад - Испостава Темерин
ОПШТИНА ТЕМЕРИН
Расписује
ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ОРГАНИЗОВАЊЕ СПРОВОЂЕЊА ЈАВНИХ
РАДОВА НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ ТЕМЕРИН У 2014. ГОДИНИ
I ОСНОВНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ
Јавни радови су мера активне политике запошљавања која предвиђа
одобравање средстава за запошљавање незапослених лица са евиденције Националне службе за запошљавање (у даљем тексту: Национална служба) и подразумева спровођење активности које предузима послодавац - извођач јавног рада, а које имају за циљ остварење
одређеног друштвеног интереса (нпр. санација дивљих депонија, одржавање обала канала, одвода, јавних површина, и др.).
Јавни радови се организују у циљу запошљавања првенствено теже
запошљивих незапослених лица и незапослених у стању социјалне
потребе, очувања и унапређења радних способности незапослених.
Јавне радове спроводи послодавац - извођач јавног рада кога одређује
локална самоуправа на основу јавног позива.
Максимална дужина трајања јавног рада је 3 месеца.
Послодавац - извођач јавног рада подноси пријаву за спровођење
јавног рада која садржи опис активности јавног рада (термин план) и
број лица која се запошљавају.
II НАМЕНА И ВИСИНА СРЕДСТАВА
За спровођење јавног рада Општина Темерин исплаћује
послодавцу - извођачу јавног рада средства за:
- зараду незапосленим лицима, односно исплату нето зараде незапосленим лицима укљученим у јавне радове, у висини од 24.000,00 динара увећане за износ припадајућих пореза и доприноса, за лица од I до
IV степена стручне спреме;
- накнаду трошкова за долазак на рад и одлазак са радa;
- накнаду трошкова спровођења јавних радова/опрема, средства за
рад, материјал, обука итд./по лицу за сваки месец ангажовања у висини од 15.868,00 динара.
III ОБЛАСТИ СПРОВОЂЕЊА
Јавни радови се могу организовати и спроводити у области:
- одржавања и заштите животне средине и природе: санација дивљих
депонија, чишћење и одржавање уличних канала, одвода, јавних
површина, кошење траве поред путева и на јавним површинама,
пошумљавање, развој еколошких поседа, чување и заштита шума,
река и језера, развој сеоског подручја, монтажа и одржавање опреме
у парковима и јавним дечијим игралиштима, помоћ за успостављање
нових депонија - локација за сакупљање и одвођење отпада и други
послови.
IV ПОДНОШЕЊЕ ПРИЈАВЕ
Право учествовања у поступку спровођења јавних радова
имају:
- јавне установе, јавна предузећа
- привредна друштва
- предузетници.
Услови:
Право на доделу средстава за спровођење јавног рада послодавац
може да оствари под условом да:
- запошљава првенствено незапосленог који се теже запошљава или
незапосленог у стању социјалне потребе;
- има седиште у општини Темерин;
- измирио доспеле обавезе по основу локалног јавног прихода;
- у пријави за јавне радове навео је детаљан опис и динамику активности јавног рада (термин план);
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- у 2013. години имао промет од 10.000.000,00 динара (десетмилионадинара) у области из тачке III овог јавног позива;
- да поседује адекватна средства за рад за спровођење радова из тачке III овог јавног позива;
- да има кадровски капацитет за спровођење јавних радова.
Документација за подношење пријаве:
-пријава за јавне радове на прописаном обрасцу;
- фотокопија решења надлежног органа о упису у регистар или другог
надлежног органа;
- потврда од ЛПА - Одељење за буџет, финансије и трезор Општинске
управе Темерин о измиреним доспелим обавезама;
- доказ у вези оствареног промета (референце, уговори и др.);
- фотокопија инвентарне листе;
- доказ везано за кадровске капацитете и
- фотокопија места извођења радова.
Општина Темерин и Национална служба задржавају право да траже
и друге доказе релевантне за одлучивање о одобравању спровођења
јавних радова.
V ДОНОШЕЊЕ ОДЛУКЕ
Одлука о одобравању спровођења јавних радова доноси се на основу
провере. Национална служба врши проверу поднетих пријава, односно
проверу испуњености услова јавног позива и приложене документације. Пријаве које не испуњавају услове предвиђене јавним позивом
неће се даље разматрати.
Одлука о одобравању спровођења јавних радова
Одлуку о одобравању спровођења јавних радова доноси председник
Општине, на предлог Локалног савета за запошљавање, уз претходну
сагласност Покрајинског секретаријата за рад, запошљавање и равноправност полова.
Приликом одлучивања по захтеву узеће се у обзир процена важности
поднетог захтева за локално тржиште рада за подручје филијале.
VI ЗАКЉУЧИВАЊЕ УГОВОРА
Локална самоуправа и послодавац - извођач јавног рада закључују
уговор којим се уређују међусобна права и обавезе.
Документација за закључивање уговора:
- уговори о раду са незапосленим лицима на одређено време;
- средство обезбеђења уговорних обавеза;
- потврда банке о отвореном наменском рачуну;
- картон депонованих потписа и
- термин план, уколико је у поступку разматрања пријаве за спровођење јавног рада извршена корекција броја лица и/или дужина
трајања пројекта.
Почетком спровођења јавног рада сматра се датум пријаве на осигурање, односно почетак рада првог лица ангажованог на јавном раду.
Датум заснивања радног односа који је наведен у уговору о раду не
може бити пре датума закључења уговора о спровођењу јавног рада,
нити након 30 дана од дана доношења Одлуке о одобравању спровођења јавних радова.
Средства обезбеђења уговорних обавеза
1. ЗА ПРЕДУЗЕТНИКА:
- бланко меница регистрована код надлежне банке.
2. ЗА ПРАВНО ЛИЦЕ:
- две истоветне бланко соло менице, са меничним овлашћењима.
У случају да је послодавац - извођач јавног рада корисник буџетских
средстава и није у могућности да приложи меницу, као средство обезбеђења уговорних обавеза прилаже се изјава одговорног лица да су
обезбеђени сви предуслови за реализацију јавног рада. Жирант може
бити свако пословно способно физичко лице, не старије од 65 година,
које има редовна месечна примања на име зараде или пензије, независно од висине примања, као и физичко лице које самостално обавља
своју делатност (предузетник).
VII ОБАВЕЗЕ ИЗ УГОВОРА
Послодавац - извођач јавног рада у обавези је да:
- запосленог ангажованог на спровођењу јавног рада задржи у радном
односу најмање у дужини трајања уговорне обавезе; у случају престанка радног односа запосленог, послодавац је у обавези да у року
од 30 дана од дана престанка радног односа заснује радни однос на
одређено време са другим незапосленим лицем, за преостало време
трајања уговора;
- организује заштиту и безбедност на раду запослених, у складу са
законом и захтевом стандарда за конкретне послове јавног рада;
- месечно врши исплату зарада запосленима у складу са законом на
текући рачун лица;
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- месечно врши исплату накнаде трошкова за долазак и одлазак са
рада запосленима ангажованим на спровођењу јавног рада;
- месечно врши уплату трошкова осигурања од повреде на раду;
- локалној самоуправи доставља доказе о уплати пореза и доприноса
за обавезно социјално осигурање за запослене ангажоване на спровођењу јавног рада у складу са законом;
- Општини доставља доказе о утрошку пренетих средстава за трошкове зараде, одласка и доласка са рада и спровођења јавног рада;
- локалној самоуправи омогући контролу реализације уговорних обавеза и увид у сву потребну документацију и ток спровођења јавног
рада;
- обавести Националну службу и локалну самоуправу о свим променама које су од значаја за реализацију уговора, у року од осам дана од
дана настанка промене;
- након завршетка радова у смислу овог јавног позива извођач јавног
рада ће средства за рад предати у власништво Општинске управе
Темерин.
У случају да послодавац - извођач јавног рада не реализује обавезе
дефинисане уговором, дужан је да врати исплаћена средства увећана
за законску затезну камату од датума преноса средстава, у складу са
уговором.
VIII ОСТАЛЕ ИНФОРМАЦИЈЕ
Јавни позив ће се објавити на сајту Општине Темерин, на сајту Националне службе за запошљавање, Радио Темерину, огласним таблама
Општинске управе Темерин и НСЗ - Испоставе Темерин и у публикацији „Послови‘‘.
Заинтересовани послодавци подносе захтев у три примерка на прописаном обрасцу са пратећом документацијом Националној служби за
запошљавање - Филијали Нови Сад - Испостави Темерин од момента
објављивања јавног позива на сајту Националне службе за запошљавање.
НСЗ - Филијала Нови Сад - Испостава Темерин врши пријем и обраду
захтева, селекцију незапослених лица и комплетну документацију доставља Општинској управи Темерин ради даље обраде.
У складу са потписаним споразумом са Покрајинским секретаријатом за привреду, рад, запошљавање и равноправност полова, а ради
доношења одлуке председника Општине на предлог Савета за запошљавање/комисије, закључује се уговор који детаљно регулише све
појединости.
Јавни позив је отворен до 11.07.2014. године.
На основу члана 43 Закона о запошљавању и осигурању за случај незапослености („Сл. гласник РС‘‘, бр. 36/09 и 88/10), члана 3 Споразума о
утврђивању међусобних права и обавеза у реализацији програма или
мера активне политике запошљавања између Покрајинског секретаријата за привреду, запошљавање и равноправност полова и Општине
Темерин за 2014. годину, број 133-401-938/2014 од 20.05.2014. године
и Локалног акционог плана привреде и запошљавања Општине Темерин 2014-2018. године, у сарадњи са Националном службом за запошљавање - Филијала Нови Сад - Испостава Темерин
ОПШТИНА ТЕМЕРИН
Расписује
ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ ПРОГРАМА СТРУЧНЕ ПРАКСЕ
У 2014. ГОДИНИ
I ОПИС ПРОГРАМА И ВИСИНА СРЕДСТАВА
Програм стручне праксе намењен је незапосленим лицима која се први
пут стручно оспособљавају за занимањa за која су стекла одређену
врсту и степен стручне спреме или која су се стручно оспособљавала
краће од времена потребног за полагање приправничког или стручног
испита, а ради оспособљавања за самосталан рад и полагање приправничког, односно стручног испита, у складу са законом или општим
актом послодавца, без заснивања радног односа.
Програм стручне праксе траје у складу са законом, а најдуже 12
месеца, односно у складу са актом о организацији и систематизацији
послова код послодавца, и то:
- до 9 месеци за лице са вишим или високим трогодишњим образовањем;
- до 12 месеци за лице са најмање четворогодишњим високим образовањем.
Лице које се стручно оспособљавало краће од времена потребног за
полагање приправничког или стручног испита, у програм се укључује
за преостали период потребан за стицање услова за полагање приправничког, односно стручног испита.
Tоком трајања стручне праксе локална самоуправа:
1. ангажованим лицима исплаћује новчану помоћ у месечном износу
од:
- 20.000,00 динара за лица са најмање четворогодишњим високим
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образовањем;
- 20.000,00 динара за лица са вишим или високим трогодишњим образовањем;
2. врши обрачун и уплату доприноса за случај повреде на раду и професионалне болести, у складу са законом и
3. сноси трошкове полагања стручног/приправничког испита.
II УСЛОВИ И ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА УЧЕСТВОВАЊЕ
Услови
Право учешћа на јавном позиву имају установе и јавна предузећа под
условом да:
- уредно измирују обавезе по основу пореза и доприноса за обавезно
социјално осигурање;
- законом или актом о организацији и систематизацији послова код
послодавца као услов за рад на одређеним пословима прописана је
обавеза обављања приправничког стажа;
- има најмање једно запослено лице;
- има кадровске и друге капацитете за стручно оспособљавање лица,
односно има запосленог ментора који има најмање истог нивоа образовања као и приправник и има најмање 12 месеци радног искуства
у струци;
- ангажује незапослено лице које има више или високо образовање,
нема радног искуства у струци или нема радног искуства у својству
приправника, довољног за стицање услова за полагање приправничког, односно стручног испита.
Документација:
- захтев за учешће у програму у три примерка (на прописаном обрасцу);
- документ о регистрацији, односно фотокопија решења надлежног
органа о упису у регистар, уколико подносилац захтева није регистрован у АПР;
- извод из акта о организацији и систематизацији послова, где је као
услов за рад на одређеним пословима прописана обавеза обављања
приправничког стажа;
- одлука о именовању ментора;
- доказ о уплати пореза и доприноса за обавезно социјално осигурање запослених за месец који претходи месецу у ком је поднет захтев
(копије оверених ППП ПД образаца) и
- потврду ЛПА Одељења за буџет, финансије и трезор Општинске
управе Темерин да је измирио доспеле обавезе по основу локалног
јавног прихода.
Локална самоуправа задржава право да тражи и друге доказе релевантне за одлучивање о поднетом захтеву.
Приликом одлучивања по захтеву узеће се у обзир процена важности
поднетог захтева за локално тржиште рада за подручје филијале.
III ДОНОШЕЊЕ ОДЛУКЕ
Одлуку о одобравању средстава за спровођење програма стручне
праксе доноси председник Општине на предлог Локалног савета за
запошљавање Општине Темерин уз прибављање претходне сагласности Покрајинског секретаријата за привреду, запошљавање и равноправност полова.
IV ЗАКЉУЧИВАЊЕ УГОВОРА
Локална самоуправа и послодавац у року до 10 дана од дана доношења одлуке о спровођењу програма стручне праксе закључују уговор
којим уређују међусобна права и обавезе. У циљу закључивања уговора послодавац је у обавези да Националној служби достави потписан
уговор о стручном оспособљавању са незапосленим лицем на стручној пракси. Датум почетка спровођења програма стручне праксе мора
бити после датума доношења одлуке о спровођењу програма стручне
праксе.
V ОБАВЕЗЕ ПОСЛОДАВЦА
Послодавац је у обавези да:
- незапосленог оспособи за самосталан рад у струци, у складу са законом, односно актом о организацији и систематизацији послова;
- незапосленог стручно оспособљава најмање у дужини трајања уговорне обавезе;
-доставља Општинској управи Извештај о присутности лица на стручној пракси;
- изда потврду о обављеном приправничком стажу, односно положеном приправничком/стручном испиту;
- омогући Националној служби и локалној самоуправи контролу реализације уговорних обавеза и
- обавести Националну службу и локалну самоуправу о свим променама које су од значаја за реализацију уговора, у року од 8 дана од дана
настанка промене.
У случају прекида стручног оспособљавања лица, у року од 30 дана
од дана отпочињања стручног оспособљавања послодавац може да
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изврши замену другим незапосленим лицем које испуњава потребне
услове, за преостало време дефинисано уговором.
VI ОСТАЛЕ ИНФОРМАЦИЈЕ
Јавни позив ће се објавити на сајту Општине Темерин, на сајту Националне службе за запошљавање, Радио Темерину, огласним таблама
Општинске управе Темерин и НСЗ - Испоставе Темерин и у публикацији „Послови‘‘.
Заинтересовани послодавци подносе захтев у три примерка, на прописаном обрасцу са пратећом документацијом, Националној служби за
запошљавање - Филијали Нови Сад - Испостави Темерин од момента
објављивања јавног позива на сајту Националне службе за запошљавање.
НСЗ - Филијала Нови Сад - Испостава Темерин врши пријем и обраду
захтева, селекцију незапослених лица и комплетну документацију доставља Општинској управи Темерин ради даље обраде.
У складу са потписаним споразумом са Покрајинским секретаријатом за привреду, рад, запошљавање и равноправност полова, а ради
доношења одлуке председника Општине на предлог Локалног савета за запошљавање, закључује се уговор који детаљно регулише све
појединости.
Јавни позив је отворен до 11.07.2014. године.
На основу чл. 59 и 60 Закона о запошљавању и осигурању за случај
незапослености („Сл. гласник РС“, бр. 36/2009 и 88/2010) и Споразума
о утврђивању међусобних права и обавеза у реализацији програма или
мера активне политике запошљавања, између Покрајинског секретаријата за привреду, запошљавање и равноправност полова и Града
Суботице за 2014. годину, 06.06.2014. године, а у складу са Националним акционим планом запошљавања, Покрајинским акционим планом запошљавања и Локалним акционим планом запошљавања Града
Суботице за 2014. годину, који је усвојен Одлуком Скупштине Града
Суботице од 30.12.2013. године
ГРАД СУБОТИЦА и ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ПРИВРЕДУ, ЗАПОШЉАВАЊЕ И РАВНОПРАВНОСТ ПОЛОВА
У сарадњи са
НАЦИОНАЛНОМ СЛУЖБОМ ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ
Расписују
ЈАВНИ КОНКУРС
ЗА ОРГАНИЗОВАЊЕ СПРОВОЂЕЊА ЈАВНИХ РАДОВА НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА СУБОТИЦЕ У 2014. ГОДИНИ
I ОСНОВНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ
Јавни радови су мера активне политике запошљавања која предвиђа
одобравање средстава за запошљавање незапослених лица са евиденције Националне службе за запошљавање (у даљем тексту: Национална служба) и подразумева спровођење активности које предузима послодавац - извођач јавног рада, а које имају за циљ остварење
одређеног друштвеног интереса (нпр. превенција и помоћ старима,
санација дивљих депонија и др.). Јавни радови се организују у циљу
запошљавања првенствено теже запошљивих незапослених лица
и незапослених у стању социјалне потребе, очувања и унапређења
радних способности незапослених. Јавне радове спроводи послодавац
- извођач јавног рада, кога одређује локална самоуправа на основу
јавног конкурса.
Максимална дужина трајања јавног рада је 6 месеци.
Послодавац - извођач јавног рада подноси пријаву за спровођење
јавног рада која садржи опис активности јавног рада (термин план) и
број лица која се запошљавају.
II НАМЕНА И ВИСИНА СРЕДСТАВА
За спровођење јавног рада Град Суботица исплаћује послодавцу извођачу јавног рада средства за:
- зараду незапосленим лицима;
- материјалне трошкове спровођења јавних радова.
Средства намењена за спровођење јавних радова користе се за:
1. исплату нето зараде незапосленим лицима укљученим у јавне радове, у висини од: 23.000,00 динара увећане за износ припадајућих
пореза и доприноса;
2. накнаду материјалних трошкова спровођења јавних радова по лицу
месечно у висини до:
- 1.000,00 динара месечно по лицу ангажованом за спровођење јавних
радова у области одржавањa и заштитe животне средине и природе;
- 3.500,00 динара једнократно по лицу ангажованом за спровођење
јавних радова у области социјалне, хуманитарне и културне делатности.
Трошкови спровођења јавних радова ислаћују се у висини од 90% уку-
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пних средстава одобрених уговором за ове намене, након пријаве лица
на обавезно социјално осигурање, а преосталих 10% средстава након
завршетка јавног рада.
III ОБЛАСТИ СПРОВОЂЕЊА
Јавни радови се могу организовати и спроводити у областима:
- одржавања и заштите животне средине и природе: санација дивљих
депонија, монтажа и одржавање опреме у парковима и јавним дечијим
игралиштима, за сакупљање и одвожење отпада, уређење насеља и
уређење месних заједница;
- социјалних, хуманитарних и културних делатности: здравствено-васпитне активности - превенција и помоћ старима, особама са инвалидитетом, заштита и очување културног наслеђа и археолошких налазишта, послови у позоришној, музејској, библиотекарској и туристичкој
делатности, послови ажурирања база података.
IV ПОДНОШЕЊЕ ПРИЈАВЕ
Право учествовања у поступку спровођења јавних радова
имају:
- јавне установе и јавна предузећа (у складу са Законом о изменама и
допунама Закона о буџетском систему, „Сл. гласник РС“, бр. 108/13 и
чланом 1 став 2 Уредбе о поступку за прибављање сагласности за ново
запошљавање, „Сл. гласник РС“, бр. 113/13 и 21/2014)
- привредна друштва
- предузетници
- задруге
- удружења грађана.
Услови
Право на доделу средстава за спровођење јавног рада послодавац
може да оствари под условом да:
- има седиште на територији града Суботице;
- ангажује незапослена лица искључиво са евиденције Националне
службе за запошљавање - Филијала Суботица;
- запошљава првенствено незапослено лице које се теже запошљава;
- у пријави за јавне радове навео је детаљан опис и динамику активности јавног рада (термин план).
Документација за подношење пријаве:
- пријава за јавне радове на прописаном обрасцу;
- фотокопија решења надлежног органа о упису у регистар, уколико
подносилац пријаве није регистрован у АПР;
- списак лица корисника услуга - за подносиоце јавних радова из
области социјалних и хуманитарних делатности;
- изјава одговорног лица јавне установе или јавног предузећа (у складу са Законом о изменама и допунама Закона о буџетском систему
„Сл. гласник РС“, бр. 108/13 и чланом 1 став 2 Уредбе о поступку за
прибављање сагласности за ново запошљавање, „Сл. гласник РС“, бр.
113/13 и 21/2014).
Град Суботица, Покрајински секретаријат за привреду, запошљавање
и равноправност полова задржавају право да траже и друге доказе
релевантне за одлучивање о одобравању спровођења јавних радова.
Начин подношења пријаве
Пријава за спровођење јавног рада подноси се у три примерка, у
Услужном центру Градске управе, Трг слободе 1, шалтери број 16 и
17, лично или поштом, на типском обрасцу (који се може прибавити на
сајту Града Суботица: www.subotica.rs или у Услужном центру Градске
управе - шалтери број 16 и 17), са назнаком: Секретаријат за локални економски развој, привреду, пољопривреду, комуналне послове и
заштиту животне средине у Суботици, са назнаком: „Пријава за конкурс за организовање спровођења јавних радова“.
V ДОНОШЕЊЕ ОДЛУКЕ
Одлука о одобравању спровођења јавних радова доноси се на основу
провере и бодовања поднете пријаве за спровођење јавног рада.
Провера поднетих пријава
Секретаријат за локални економски развој, привреду, пољопривреду,
комуналне послове и заштиту животне средине врши проверу поднетих пријава, односно проверу испуњености услова јавног конкурса и
приложене документације. Пријаве које не испуњавају услове предвиђене јавним конкурсом неће се даље разматрати.
Бодовање поднетих пријава
Приликом бодовања пријаве за јавне радове узимају се у обзир следећи критеријуми: област спровођења јавног рада, дужина трајања
јавног рада, укупан број ангажованих лица, ангажовање теже запошљивих категорија, као и важност спровођења јавног рада за локалну
заједницу. Бодовна листа према којој ће се вршити одабир извођача
јавног рада објављује се на страници интернет презентације Града,
даном објављивања јавног конкурса. Градоначелник може на предлог Савета за запошљавање Града Суботице приликом одлучивања
по поднетој пријави да изврши корекцију дужине трајања и/или броја
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лица, у складу са расположивим износом средстава који је опредељен
за ову намену.
Одлука о одобравању спровођења јавних радова
Одлуку о одобравању спровођења јавних радова доноси градоначелник на предлог Савета за запошљавање Града Суботице.
VI ЗАКЉУЧИВАЊЕ УГОВОРА
Градоначелник и послодавац - извођач јавног рада закључују уговор
којим се уређују међусобна права и обавезе.
Документација за закључивање уговора:
- уговори о раду са незапосленим лицима на одређено време
- средство обезбеђења уговорних обавеза
- потврда банке о отвореном наменском рачуну
- картон депонованих потписа и
- термин план (који мора да је усаглашен са Програмом одржавања
јавних зелених површина на територији Града Суботице 2014. и
Програмом одржавања чишћења на јавним површинама на територији Града Суботице за 2014. и измена, Дирекције за изградњу Града Суботице: http://www.sudirekcija.rs/plan.php, уколико се аплицира
у области одржавања и заштите животне средине и природе), као и
уколико је у поступку разматрања пријаве за спровођење јавног рада
извршена корекција броја лица и/или дужине трајања пројекта.
Почетком спровођења јавног рада сматра се датум пријаве на осигурање, односно почетак рада првог лица ангажованог на јавном раду.
Датум заснивања радног односа који је наведен у уговору о раду не
може бити пре датума закључења уговора о спровођењу јавног рада,
нити након 60 дана од дана доношења одлуке о одобравању спровођења јавних радова.
Средства обезбеђења уговорних обавеза:
- две истоветне бланко соло менице, са меничним овлашћењем.
У случају да је послодавац - извођач јавног рада корисник буџетских
средстава и није у могућности да приложи меницу, као средство обезбеђења уговорних обавеза прилаже се изјава одговорног лица да су
обезбеђени сви предуслови за реализацију јавног рада.
VII ОБАВЕЗЕ ИЗ УГОВОРА
Послодавац - извођач јавног рада у обавези је да:
- запосленог ангажованог на спровођењу јавног рада задржи у радном
односу најмање у дужини трајања уговорене обавезе; у случају престанка радног односа запосленог, послодавац је у обавези да у року
од 30 дана од дана престанка радног односа заснује радни однос на
одређено време са другим незапосленим лицем, за преостало време
трајања уговора;
- организује заштиту и безбедност на раду запослених, у складу са
законом и захтевом стандарда за конкретне послове јавног рада;
- месечно врши исплату зарада запосленима у законским роковима на
текући рачун лица;
- Секретаријату за локални економски развој, привреду, пољопривреду, комуналне послове и заштиту животне средине доставља доказе о
уплати пореза и доприноса за обавезно социјално осигурање за запослене ангажоване на спровођењу јавног рада;
- Секретаријату за локални економски развој, привреду, пољопривреду, комуналне послове и заштиту животне средине доставља доказе о
утрошку пренетих средстава за трошкове зараде и материјалне трошкове спровођења јавног рада;
- Секретаријату за локални економски развој, привреду, пољопривреду, комуналне послове и заштиту животне средине омогући контролу
реализације уговорних обавеза и увид у сву потребну документацију и
ток спровођења јавног рада;
- обавести Секретаријат за локални економски развој, привреду,
пољопривреду, комуналне послове и заштиту животне средине о свим
променама које су од значаја за реализацију уговора, у року од осам
дана од дана настанка промене.
У случају да послодавац - извођач јавног рада не реализује обавезе
дефинисане уговором, дужан је да врати исплаћена средства увећана
за законску затезну камату од датума преноса средстава, у складу са
уговором.
VIII ОСТАЛЕ ИНФОРМАЦИЈЕ
Пријава за спровођење јавног рада подноси се у три примерка, у
Услужном центру Градске управе, Трг слободе 1, шалтери број 16 и
17, лично или поштом, на типском обрасцу, са назнаком: Секретаријат
за локални економски развој, привреду, пољопривреду, комуналне
послове и заштиту животне средине у Суботици, „Пријава за конкурс
за организовање спровођења јавних радова“. Контакт телефон за
додатне информације: 024/626-891 или е-mail: guprivreda@subotica.rs.
Непотпуна документација неће се узимати у разматрање.
Рок за подношење пријаве је 10.07.2014. године, до 14,00 сати.
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На основу Статута Општине Бела Црква, Локалног акционог плана за
запошљавање за 2014. годину и Споразума о утврђивању међусобних
права и обавеза у реализацији програма или мера активне политике
запошљавања између Покрајинског секретаријата за привреду, запошљавање и равноправност полова, Националне службе зе запошљавање и Општине Бела Црква за 2014. годину, број 133-10-1/2014-08,
од 06.06.2014. године
ОПШТИНА БЕЛА ЦРКВА
Расписује
ЈАВНИ КОНКУРС
ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ ПРОГРАМА - ОСПОСОБЉАВАЊЕ НЕЗАПОСЛЕНИХ ЛИЦА - ПРИПРAВНИКА 2014.
Општина Бела Црква расписује јавни позив за доделу субвенција за
стручно оспособљавање и запошљавање приправника, заснивањем
радног односа на одређено време.
Послодавац остварује право на:
• рефундацију зараде за приправнике у месечном износу од:
- 22.000,00 динара за нето зараду приправника са средњим образовањем, у трајању најдуже до 6 месеци;
- 23.000,00 динара за нето зараду приправника са вишим или високим
трогодишњим образовањем, у трајању најдуже до 12 месеци;
- 24.000,00 динара за нето зараду приправника са најмање четворогодишњим високим образовањем, у трајању најдуже до 12 месеци;
• рефундацију трошкова доприноса за обавезно социјално осигурање;
• рефундацију трошкова пореза на зараде приправника.
Право учешћа на јавном позиву имају:
• послодавци који припадају приватном сектору, са територије
општине Бела Црква;
• послодавци који су солвентни;
• послодавци који редовно измирују обавезе по основу пореза и
доприноса за обавезно социјално осигурање;
• послодавци који су измирили раније уговорне обавезе према НСЗ и
Општини Бела Црква, осим за обавезе чија је реализација у току;
• послодавци који имају најмање једно запослено лице;
• послодавци код којих је законом или актом о организацији и систематизацији послова као услов за рад на одређеним пословима прописана обавеза обављања приправничког стажа;
• послодавци који имају кадровских и других капацитета за стручно
оспособљавање лица;
• послодавац је у обавези да ангажује незапослено лице које није
било запослено код послодавца у претходних 6 месеци од дана подношења захтева, које има пребивалиште на територији општине Бела
Црква и које се води на евиденцији Нaционалне службе, има високо,
више и средње образовање, нема радног искуства у струци и није
обавило приправнички стаж.
Послодавац који има до 10 запослених има право да у меру укључи
максимално 2 незапослена лица, а послодавац који има преко 10
запослених има право да у меру укључи незапослена лица чији број
не може бити већи од 20% укупног броја запослених.
Потребна документација
Послодавац подноси:
- захтев за учешће у јавном позиву на прописаном обрасцу, у два
примерка;
- фотокопију решења о регистрацији;
- извештај надлежне банке која обавља послове платног промета
о солвентности (потврда о промету на текућем рачуну) корисника
средстава за последња три месеца која претходе месецу у коме је
поднет захтев;
- доказ о редовној уплати пореза и доприноса за обавезно социјално
осигурање запослених за последњи месец који претходи месецу у
којем је поднет захтев;
- извод из закона/општег акта послодавца, где је као услов за рад на
одређеним пословима прописана обавеза обављања приправничког
стажа;
- радна биографија ментора на прописаном обрасцу.
Обавезе послодавца:
- да са лицем закључи уговор о раду и достави доказе о томе, у року
од 15 дана од дана достављања Одлуке о додели средстава, да лице
оспособи за самосталан рад у струци, у складу са стеченим занимањем и по истеку приправничког стажа изда сертификат/уверење о
оспособљености за рад у струци;
- да са Општином и Националном службом за запошљавање закључи
уговор о финансирању и спровођењу програма приправника у року
од 15 дана од дана закључења уговора о раду са приправником;
- да одржи најмање исти број запослених током периода ангажовања
приправника у односу на просечан број запослених у кварталу који
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претходи месецу подношења захтева;
- организује лицу полагање приправничког/стручног испита за самосталан рад, односно обезбеди доказе о оспособљавању неопходне за
полагање испита пред надлежним органом;
- да представницима Општинске управе Бела Црква и Националне
службе за запошљавање омогући контролу реализације уговорних
обавеза.
Подношење захтева
Захтев за учешће у програму подноси се Национaлној служби за
запошљавање - Испостава Бела Црква, непосредно или поштом, на
прописаном обрасцу који се може преузети са сајта: www.belacrkva.
rs, www.zaposljavanje.vrsac.com или у канцеларији бр. 38 зграде
Општинске управе Бела Црква, Милетићева 2.
За све потребне информације у вези са подношењем пријава заинтересовани кандидати могу се обратити на број телефона: 013/851-224,
лок. 114.
Одлучивање и закључивање уговора
Након подношења захтева, предлог одлуке по конкурсу донеће
Локални савет за запошљавање Oпштине Бела Црква, у року од 10
дана од истека рока за пријављивање на конкурс. Коначну одлуку
доноси председник Општине уз сагласност Покрајинског секретаријата за привреду запошљавање и равноправност полова.
Остале информације
Све додатне информације могу се добити у Општини Бела Црква, на
број телефона: 013/851-224, лок. 114.
Jaвни позив је отворен 15 дана од дана објављивања у публикацији
„Послови“.
Непотпуна и неблаговремена документација неће се узимати у разматрање.
Резултати јавног позива биће објављени на званичној презентацији
Oпштине Бела Црква: www.belacrkva.rs, најкасније 10 дана од дана
доношења одлуке.
На основу Статута Општине Бела Црква, Локалног акционог плана за
запошљавање за 2014. годину и Споразума о утврђивању међусобних
права и обавеза у реализацији програма или мера активне политике
запошљавања између Покрајинског секретаријата за привреду, запошљавање и равноправност полова, Националне службе зе запошљавање и Општине Бела Црква за 2014. годину, број 133-10-1/2014-08
од 06.06.2014. године
ОПШТИНА БЕЛА ЦРКВА
Расписује
ЈАВНИ КОНКУРС
ЗА ОРГАНИЗОВАЊЕ И СПРОВОЂЕЊЕ ЈАВНИХ РАДОВА У 2014.
ГОДИНИ
I ОСНОВНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ
Јавни радови су мера активне политике запошљавања која предвиђа одобравање средстава за запошљавање незапослених лица са
евиденције Националне службе за запошљавање (у даљем тексту:
Национална служба) и подразумева спровођење активности које
предузима послодавац - извођач јавног рада, а које имају за циљ
остварење одређеног друштвеног интереса (нпр. превенција и помоћ
старима, санација дивљих депонија, уређење и изградња путева и
др.).
Јавни радови се организују у циљу запошљавања првенствено теже
запошљивих незапослених лица, незапослених у стању социјалне
потребе, очувања и унапређења радних способности незапослених,
као и ради остваривања одређеног друштвеног интереса.
Лица која се запошљавају морају бити са пребивалиштем или боравиштем на територији oпштине Бела Црква.
Јавне радове спроводи послодавац - извођач јавног рада кога
одређује Општина Бела Црква на основу јавног конкурса.
Максимална дужина трајања јавног рада је 6 месеци.
Послодавац - извођач јавног рада подноси пријаву за спровођење
јавног рада која садржи опис активности јавног рада (термин план) и
број лица која се запошљавају.
II НАМЕНА И ВИСИНА СРЕДСТАВА
За спровођење јавног рада Општина Бела Црква, посредством Националне службе за запошљавање, исплаћује послодавцу - извођачу
јавног рада средства за:
- зараду незапосленим лицима
- трошковe спровођења јавних радова.
Средства намењена за спровођење јавних радова користе се за:
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1. исплату нето зараде незапосленим лицима укљученим у јавне
радове, у висини од:
- 23.000,00 динара увећане за износ припадајућих пореза и доприноса, за лица са I и II степеном стручне спреме;
- 24.000,00 динара увећане за износ припадајућих пореза и доприноса, за лица са III и IV степеном стручне спреме;
- 25.000,00 динара увећане за износ припадајућих пореза и доприноса, за лица са V и VI степеном стручне спреме;
- 26.000,00 динара увећане за износ припадајућих пореза и доприноса, за лица са VII степеном стручне спреме;
2. накнаду трошкова спровођења јавних радова по лицу за сваки
месец ангажовања у висини од:
- 1.500,00 динара за спровођење јавних радова у области социјалних,
хуманитарних, културних и других делатности;
- 3.500,00 динара за спровођење јавних радова у области одржавања
и обнављања јавне инфраструктуре и одржавања и заштите животне
средине и природе.
III ОБЛАСТИ СПРОВОЂЕЊА
Јавни радови се могу организовати и спроводити у областима:
- одржавања и обнављање јавне инфраструктуре и одржавања и
заштите животне средине и природе: санација дивљих депонија,
чишћење и одржавање обала река, језера, канала, одвода, јавних
површина, пошумљавање, развој еколошких поседа, чување и заштита шума, река и језера, развој сеоског подручја, монтажа и одржавање опреме у парковима и јавним дечјим игралиштима, помоћ за
успостављање нових депонија - локација за сакупљање и одвођење
отпада и други послови, одржавање површина у насељеним местима
општине Бела Црква, парковске површине и простор испред јавних
установа, одржавање канала за одвођење атмосферских вода, лоцирање и кошење амброзије; предмет рада - одржавање јавних површина у селима општине Бела Црква;
- социјалних, здравствених, хуманитарних, културних и других делатности: здравствено-васпитне активности - превенција и помоћ старима, социјално угроженим лицима, особама са инвалидитетом, заштита и oчување културног наслеђа, очување старих заната, послови у
позоришној, музејској, библиотекарској и туристичкој делатности.
IV ПОДНОШЕЊЕ ПРИЈАВЕ
Право учествовања у поступку спровођења јавних радова имају:
- јавне установе и јавна предузећа
- привредна друштва
- предузетници
- задруге
- друштвене организације и
- удружења грађана.
Услови
Право на доделу средстава за спровођење јавних радова послодавац
може да оствари под условом да:
• запошљава првенствено незапосленог који се теже запошљава или
незапосленог у стању социјалне потребе;
• је у пријави за јавне радове навео детаљан опис и динамику активности јавног рада (термин план);
• је измирио уговорне обавезе према Општини Бела Црква, осим за
обавезе чија је реализација у току;
• удружења грађана имају право учествовања на јавном конкурсу
као подносиоци пријава, уз услов да обезбеде послодавца извођача
јавног рада регистрованог за обављање делатности која је предмет
јавног рада.
Документација за подношење пријаве:
• пријава за јавне радове на прописаном обрасцу Општине Бела Црква, у два примерка;
• фотокопија решења надлежног органа о упису у регистар, уколико
подносилац пријаве није регистрован у АПР;
• мишљење локалног савета за запошљавање о оправданости
извођења јавног рада, уколико подносилац пријаве располаже истим;
• фотографије места извођења јавног рада - за јавне радове који се
спроводе у области одржавања и обнављања јавне инфраструктуре
и одржавања и заштите животне средине и природе (максимално три
фотографије за сваку локацију), у два примерка;
• списак лица корисника услуга - за подносиоце јавних радова из
области социјалних и хуманитарних делатности.
Oпштина Бела Црква и Национална служба за запошљавање задржавају право да траже и друге доказе релевантне за одлучивање о
одобравању спровођења јавних радова.
Начин подношења пријаве
Пријава за спровођење јавних радова подноси се у три примерка,
надлежној организационој јединици Национaлне службе у Белој

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

Цркви, непосредно или поштом, на прописаном обрасцу који се
може преузети са сајта: www.belacrkva.rs, www.zaposljavanje.vrsac.
com или у канцеларији бр. 38 зграде Општинске управе Бела Црква,
Милетићева 2.
За све потребне информације у вези са подношењем пријава, заинтересовани кандидати могу се обратити на број телефона: 013/851-224,
лок. 114.
V ДОНОШЕЊЕ ОДЛУКЕ
Након подношења захтева, предлог одлуке по конкурсу донеће
Локални савет за запошљавање Oпштине Бела Црква, у року од 10
дана од истека рока за пријављивање на конкурс. Коначну одлуку
доноси председник Општине, уз сагласност Покрајинског секретаријата за привреду, запошљавање и равноправност полова.
Провера поднетих пријава
Национална служба - Филијала Вршац, организациона јединица Бела
Црква, врши проверу поднетих пријава, односно проверу испуњености услова јавног конкурса и приложене документације. Све пријаве након провере доставити надлежној општинској комисији. Пријаве
које не испуњавају услове предвиђене јавним конкурсом неће се
даље разматрати.
Бодовање поднетих пријава
Приликом бодовања пријаве за јавне радове узимају се у обзир следећи критеријуми: област спровођења, дужина трајања јавног рада,
укупан планирани број незапослених лица, учешће локалне самоуправе, органа територијалне аутономије или других извора у финансирању јавних радова, претходно коришћена средства Националне
службе за јавне радове, оцена остварене сарадње са извођачем
јавног рада по претходним конкурсима и процена важности поднете
пријаве за спровођење јавног рада за локално тржиште рада за подручје филијале.
Општина Бела Црква задржава право да приликом одлучивања по
поднетој пријави изврши корекцију дужине трајања и/или броја
лица, у складу са расположивим износом средстава.
VI ЗАКЉУЧИВАЊЕ УГОВОРА
Општина Бела Црква, Национална служба за запошљавање и послодавац - извођач јавног рада закључују уговор којим се уређују међусобна права и обавезе.
Документација за закључивање уговора:
• уговори о раду са незапосленим лицима на одређено време;
• средство обезбеђења уговорних обавеза;
• потврда о отвореном наменском рачуну;
• картон депонованих потписа и
• термин план, уколико је у поступку разматрања пријаве за спровођење јавног рада извршена корекција броја лица и/или дужина
трајања пројекта.
Почетком спровођења јавног рада сматра се датум пријаве на осигурање, односно почетак рада првог лица ангажованог на јавном раду.
Датум заснивања радног односа који је наведен у уговору о раду не
може бити пре датума закључења уговора о спровођењу јавног рада,
нити након 60 дана од дана доношења Одлуке о одобравању спровођења јавних радова.
Средства обезбеђења уговорних обавеза
1. ЗА ПРЕДУЗЕТНИКА:
- две истоветне бланко личне менице са једним жирантом, са меничним овлашћењем.
2. ЗА ПРАВНО ЛИЦЕ:
- две истоветне бланко соло менице, са меничним овлашћењима.
У случају да је послодавац - извођач јавног рада корисник буџетских
средстава и није у могућности да приложи меницу, као средство
обезбеђења уговорних обавеза прилаже се изјава одговорног лица
да су обезбеђени сви предуслови за реализацију јавног рада.
Жирант може бити свако пословно способно физичко лице, не старије од 65 година, које има редовна месечна примања на име зараде
или пензије, независно од висине примања, као и физичко лице које
самостално обавља своју делатност (предузетник).
VII ОБАВЕЗЕ ИЗ УГОВОРА
Послодавац - извођач јавног рада у обавези је да:
• запосленог ангажованог на спровођењу јавног рада задржи у радном односу најмање у дужини трајања уговорене обавезе; у случају
престанка радног односа запосленог, послодавац је у обавези да
у року од 30 дана од дана престанка радног односа заснује радни
однос на одређено време са другим незапосленим лицем за преостало време трајања уговора;
• организује заштиту и безбедност на раду запослених, у складу са
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законом и захтевом стандарда за конкретне послове јавног рада;
• месечно врши исплату зарада запосленима у законским роковима
на текући рачун лица;
• Општини Бела Црква и Националној служби за запошљавање доставља доказе о уплати пореза и доприноса за обавезно социјално
осигурање за запослене ангажоване на спровођењу јавног рада;
• Општини Бела Црква и Националној служби за запошљавање доставља доказе о утрошку пренетих средстава за трошкове зараде и
спровођења јавног рада;
• Општини Бела Црква и Националној служби за запошљавање омогући контролу реализације уговорних обавеза и увид у сву потребну
документацију и ток спровођења јавног рада;
• обавести Општину Бела Црква о свим променама које су од значаја
за реализацију уговора у року од осам дана од дана настанка промене.
У случају да послодавац - извођач јавног рада не реализује обавезе
дефинисане уговором, дужан је да врати исплаћена средства увећана
за законску затезну камату од датума преноса средстава, у складу са
уговором.
VIII ОСТАЛЕ ИНФОРМАЦИЈЕ
Све додатне информације могу се добити у Општини Бела Црква, на
број телефона: 013/851-224, лок. 114.
Jaвни позив је отворен 15 дана од дана објављивања у публикацији
„Послови“.
Непотпуна и неблаговремена документација неће се узимати у разматрање.
Резултати јавног позива биће објављени на званичној презентацији
Oпштине Бела Црква: www.belacrkva.rs, најкасније 10 дана од дана
доношења одлуке.
На основу Статута Општине Бела Црква, Локалног акционог плана за
запошљавање за 2014. годину и Споразума о утврђивању међусобних
права и обавеза у реализацији програма или мера активне политике
запошљавања између Покрајинског секретаријата за привреду, запошљавање и равноправност полова, Националне службе зе запошљавање и Општине Бела Црква за 2014. годину, број 133-10-1/2014-08
од 06.06.2014. године
ОПШТИНА БЕЛА ЦРКВА
Расписује
ЈАВНИ КОНКУРС
ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ ПРОГРАМА
СТРУЧНА ПРАКСА 2014
I ОПИС МЕРЕ И ВИСИНА СРЕДСТАВА
Мера активне политике запошљавања „Стручна пракса 2014“ подразумева оспособљавање лица за самосталан рад у струци, без
заснивања радног односа. Мера траје у складу са законом, а најдуже
12 месеци.
Програм стручне праксе траје у складу са законом, а најдуже 12
месеци, односно у складу са актом о организацији и систематизацији
послова код послодавца, и то:
- најдуже 6 месеци за лица са средњим образовањем;
- најдуже 12 месеци за лица са вишим или високим трогодишњим и
четворогодишњим високим образовањем.
Током трајања програма „Стручна пракса 2014“, Општина Бела Црква
посредством Националне службе за запошљавање:
1. ангажованим лицима исплаћује новчану помоћ у месечном износу
од:
- 12.000,00 динара за лица са средњим образовањем;
- 16.000,00 динара за лица са вишим или високим трогодишњим
образовањем;
- 20.000,00 динара за лица са најмање четворогодишњим високим
образовањем;
2. врши обрачун и уплату доприноса за случај повреде на раду и професионалне болести у складу са законом;
3. сноси трошкове полагања стручног испита у висини једномесечне
новчане помоћи, за она лица која имају законску обавезу полагања
стручног испита.
II УСЛОВИ И ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА КОНКУРИСАЊE
Услови
Право учешћа на конкурсу има послодавац, под условом:
- да редовно измирује обавезе по основу пореза и доприноса за обавезно социјално осигурање запослених;
- да има кадровске и друге капацитете за стручну праксу лица;
- да је законом или актом о организацији и систематизацији послова
код послодавца као услов за рад на одређеним пословима прописана
обавеза обављања приправничког стажа;
- да ангажује незапослено лице које није било запослено код
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послодавца у претходних 6 месеци од дана подношења захтева, са
пребивалиштем на територији Општине Бела Црква, које се води на
евиденцији Нaционалне службе и има високо, више и средње образовање, нема радног искуства у струци и није обавило приправнички
стаж.
Послодавац који има до 10 запослених има право да у меру укључи
максимално 2 незапослена лица, а послодавац који има преко 10
запослених има право да у Меру укључи незапослена лица чији број
не може бити већи од 20% укупног броја запослених.
Документација:
- захтев за учешће у мери, у два примерка (на прописаном обрасцу);
- доказ о регистрацији, уколико послодавац није регистрован у АПР;
- доказ о уплати пореза и доприноса за обавезно социјално осигурање запослених за месец који претходи месецу у којем је поднет
захтев;
- извод из закона/општег акта послодавца, где је као услов за рад на
одређеним пословима прописана обавеза обављања приправничког
стажа.
Општина задржава право да тражи и друге доказе релевантне за
одлучивање о поднетом захтеву.

На основу члана 43 став 1 тачка 5 Закона о запошљавању и осигурању за случај незапослености („Сл. гласник РС‘‘, бр. 36/09 и 88/10),
на основу Споразума о суфинансирању програма или мера активне
политике запошљавања закљученог између Општине Житиште и
Покрајинског секретаријата за привреду, запошљавање и равноправност полова број 133-10-1/2014-13 и на основу одлуке председника
Општине Житиште о усвајању Локалног плана запошљавања за 2014.
годину број II-101-1/2014-18 од 03.04.2014. године

III ДОНОШЕЊЕ ОДЛУКЕ

Овај конкурс представља основ за доделу de minimis државне помоћи
и подразумева:
- заснивање радног односа у својству приправника у трајању од 6
месеци за средњу стручну спрему;
- заснивање радног односа у својству приправника у трајању од 12
месеци за вишу и високу стручну спрему.
Tоком трајања програма „Прва шанса 2014“, Општина Житиште
исплаћује послодавцима зараду са припадајућим порезима и доприносима, и то:
Нето зараду приправника у месечном износу од:
- 25.000,00 динара за све стручне спреме, и то: за средњу стручну
спрему у трајању од 5 месеци, а за вишу и високу стручну спрему у
трајању од 10 месеци.

Начин подношења захтева
Захтев за учешће у програму подноси се Национaлној служби за
запошљавање - Испостава Бела Црква, непосредно или поштом, на
прописаном обрасцу који се може преузети са сајта: www.belacrkva.rs,
www.zaposljavanje.vrsac.com или у канцеларији бр. 38 зграде Општинске управе Бела Црква, Милетићева 2.
За све потребне информације у вези са подношењем пријава, заинтересовани кандидати могу се обратити на број телефона: 013/851-224,
лок. 114.
Одлука о спровођењу програма
Након подношења захтева, предлог одлуке по конкурсу донеће
Локални савет за запошљавање Oпштине Бела Црква, у року од 10
дана од истека рока за пријављивање на конкурс. Коначну одлуку
доноси председник Општине уз сагласност Покрајинског секретаријата за привреду запошљавање и равноправност полова.
IV ЗАКЉУЧИВАЊЕ УГОВОРА
Општина Бела Црква, Национална служба за запошљавање и послодавац закључују уговор о спровођењу програма „Стручна пракса“,
којим ће уредити међусобна права и обавезe.
V ОБАВЕЗЕ ПОСЛОДАВЦА
Послодавац је у обавези да:
• у року од 30 дана са незапосленим лицем закључи уговор о
обављању стручне праксе и достави доказе о томе;
• стручно оспособљава незапослено лице у дужини трајања уговорне
обавезе;
• доставља Националној служби доказ на месечном нивоу о присутности лица на стручној пракси;
• достави доказ о обављеној стручној пракси лица;
• организује лицу полагање приправничког/стручног испита за самосталан рад, односно обезбеди доказе о оспособљавању неопходне за
полагање испита пред надлежним органом;
• да представницима Општинске управе Бела Црква и Националне
службе за запошљавање омогући контролу реализације уговорних
обавеза.
VI ОСТАЛЕ ИНФОРМАЦИЈЕ
Све додатне информације могу се добити у Општини Бела Црква, на
број телефона: 013/851-224, лок. 114.
Jaвни позив је отворен 15 дана од дана објављивања у публикацији
„Послови“.
Непотпуна и неблаговремена документација неће се узимати у разматрање.
Резултати јавног позива биће објављени на званичној презентацији
Oпштине Бела Црква: www.belacrkva.rs, најкасније 10 дана од дана
доношења одлуке.
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ОПШТИНА ЖИТИШТЕ
У сарадњи са
ПОКРАЈИНСКИМ СЕКРЕТАРИЈАТОМ ЗА ПРИВРЕДУ,
ЗАПОШЉАВАЊЕ И РАВНОПРАВНОСТ ПОЛОВА
Расписује
КОНКУРС
ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ ПРОГРАМА „ПРВА ШАНСА 2014‘‘

I УСЛОВИ И ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА КОНКУРИСАЊЕ
Услови:
Право учешћа на конкурсу има послодавац под условом:
- да је регистрован на територији Општине Житиште;
- да се не финансира директно или индиректно из буџета;
- да припада приватном сектору;
- задруге;
- удружења грађана;
- друга правна лица и субјекти;
- да није у блокади;
- да редовно измирује обавезе по основу пореза и доприноса за обавезно социјално осигурање запослених;
- да има кадровске и друге капацитете за стручно оспособљавање
лица;
- да ангажује незапослено лице које се води на евиденцији Нaционалне службе за запошљавање у Житишту и
• има до 35 година старости
• има средње, више или високо образовање
• нема радног искуства у струци и
• није отпочело стручно оспособљавање.
- да привредни субјект није у тешкоћама у смислу законских прописа
којима се регулише контрола и додела државне помоћи.
Документација:
- захтев за учешће у Програму (на прописаном обрасцу);
- писана изјава подносиоца захтева о свим другим de minimis државним помоћима које је добио у претходном трогодишњем фискалном
периоду, 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;
- писана изјава подносиоца захтва о ангажовању ментора за лице
које ће бити ангажовано по програму „Прва шанса 2014“. Ментор не
мора бити директно радно ангажован код подносиоца захтева, може
бити радно ангажован и код другог послодавца. Ментор мора имати
најмање три године радног искуства у занимању у којем лице заснива
радни однос у својству приправника;
- доказ о регистрацији, уколико послодавац није регистрован у АПР;
- доказ о уплати пореза и доприноса за обавезно социјално осигурање запослених за месец који претходи месецу у ком је поднет
захтев (копије оверених ПП ОПЈ и ПП ОД образаца);
- уверење за лице да се води на евиденцији Националне службе за
запошљавање у Житишту.
Општина Житиште задржава право да тражи и друге доказе релевантне за одлучивање о поднетом захтеву.

Аналитички приступ

II ДОНОШЕЊЕ ОДЛУКЕ

запошљавању

Након подношења захтева доноси се одлука о одобравању средстава
у року до 30 дана од дана подношења захтева.
Одлуку од одобравању средстава доноси председник Општине

| Број 577 | 09.07.2014.

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

Житиште, уз претходно прибављено мишљење Локалног савета за
запошљавање, уз претходно прибављену сагласност Покрајинског
секретаријата за привреду, запошљвање и равноправност полова.
III ЗАКЉУЧИВАЊЕ УГОВОРА
Општина Житиште и корисник услуга закључују уговор којим ће уредити међусобна права и обавезe.
Документација за закључивање уговора:
- доказ о заснивању радног односа са лицем који се ангажује у
својству приправника у трајању од 6 месеци за приправнике средње
стручне спреме, односно у трајању од 12 месеци за приправнике
више и високе стручне спреме (уговор о раду и пријава на обавезно
социјално осигурање);
- датум заснивања радног односа не сме да буде пре датума доношење одлуке о додели средстава;
- средства обезбеђења уговорних обавеза;
- фотокопија картона депонованих потписа.
Средства обезбеђења:
Две истоветне бланко соло менице са меничним овлашћењима.
IV ОБАВЕЗЕ ПОСЛОДАВЦА
Након доношења одлуке о одобравању средстава послодавац је у
обавези да:
- са незапосленим лицем заснује радни однос у својству приправника
ради обављања приправничког стажа;
- да сноси трошкове зарада са припадајућим порезима и доприносима за трећи месец трајања програма за приправнике са средњом
стручном спремом;
- да сноси трошкове зарада са припадајућим порезима и доприносима за трећи и девети месец трајања програма за приправнике са
вишом и високом стручном спремом;
- да доставља Општини Житиште извештаје о присутности и захтев
за исплату месечне уговорне надокнаде;
- да месечно врши исплату зарада запосленима у својству приправника у законским роковима на текући рачун лица;
- Општини Житиште доставља доказе о уплати пореза и доприноса
за обавезно социјално осигурање, као и доказ о утрошку пренетих
средстава за трошкове зараде;
- Општини Житиште омогући контролу реализације уговорних обавеза и увид у сву потребну документацију и ток спровођења програма
„Прва шанса 2014“;
- обавести Општину Житиште о свим променама које су од значаја за
реализацију уговора у року од осам дана од дана настанка промене.
Током трајања финансирања програма, послодавац је у обавези да
одржи најмање исти број запослених у односу на број запослених у
месецу који претходи месецу подношења захтева, осим ако се број не
смањи природном флуктуацијом радника. У случају да послодавац не
реализује обавезе дефинисане уговором, дужан је да врати исплаћена средства увећана за законску затезну камату од датума преноса
средстава у складу са уговором.
V ОСТАЛЕ ИНФОРМАЦИЈЕ
Захтев се подноси Општини Житиште, према седишту послодавца или према месту ангажовања лица, непосредно или поштом, на
прописаном обрасцу који се може добити у организационој јединици
Национaлне службе у Житишту или преузети са сајта Општине
Житиште.
Информације о Програму могу се добити преко Националне службе
за запошљавање у Житишту, на број телефона: 023/821-044 или на
сајту Општине Житиште.
Конкурс је отворен до утрошка расположивих финансијских средстава за ову намену.

На основу члана 43 став 1 тачка 5 Закона о запошљавању и осигурању за случај незапослености („Сл. гласник РС‘‘, бр. 36/09 и 88/10),
на основу Споразума о суфинансирању програма или мера активне
политике запошљавања закљученог између Општине Житиште и
Покрајинског секретаријата за привреду, запошљавање и равноправност полова број 133-10-1/2014-13 и на основу одлуке председника
Општине Житиште о усвајању Локалног плана запошљавања за 2014.
годину број II-101-1/2014-18 од 03.04.2014. године
ОПШТИНА ЖИТИШТЕ
У сарадњи са
ПОКРАЈИНСКИМ СЕКРЕТАРИЈАТОМ ЗА ПРИВРЕДУ,
ЗАПОШЉАВАЊЕ И РАВНОПРАВНОСТ ПОЛОВА
Расписује
ЈАВНИ ПОЗИВ
ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ ПРОГРАМА СТРУЧНЕ ПРАКСЕ
У 2014. ГОДИНИ
I ОСНОВНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ
Програм стручне праксе намењен је незапосленим лицима која
се први пут стручно оспособљавају за занимање за које су стекла
одређену врсту и степен стручне спреме или која су се стручно оспособљавала краће од времена потребног за полагање приправничког/
стручног испита, а ради стицања услова за полагање приправничког/
стручног испита, у складу са законом или општим актом послодавца,
без заснивања радног односа.
Програм стручне праксе траје у складу са законом, а најдуже 24
месеца, односно у складу са актом о организацији и систематизацији
послова код послодавца, и то:
- до 6 месеци за приправнике са средњим образовањем;
- до 12 месеци за приправнике са вишим или високим трогодишњим
образовањем;
- до 12 месеци за приправнике са најмање четворогодишњим високим
образовањем.
Лице које се стручно оспособљавало краће од времена потребног за
полагање приправничког/стручног испита, у програм се укључује за
преостали период потребан за стицање услова за полагање приправничког/стручног испита.
Јавни позив је отворен од дана објављивања на сајту Општине
Житиште и огласној табли Националнe службe за запошљавање Испостава Житиште до утрошка расположивих средстава издвојених
за ову намену.
II НАМЕНА И ВИСИНА СРЕДСТАВА
Tоком трајања програма стручне праксе Oпштина Житиште:
-ангажованим лицима исплаћује новчану помоћ у месечном износу
од:
- 15.000,00 динара за лица са средњим образовањем
- 20.000,00 динара за лица са вишим или високим трогодишњим
образовањем и
- 25.000,00 динара за лица са најмање четворогодишњим високим
образовањем;
- врши обрачун и уплату доприноса за случај повреде на раду и професионалне болести, у складу са законом и
- сноси трошкове полагања стручног/приправничког испита у висини
једномесечне новчане помоћи;
- трошкове превоза за лица које ангажују послодавци са територије
Општине Житиште у висини до 1.500,00 динара месечно.
III ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЕВА
Услови:
Право учешћа у реализацији програма стручне праксе може остварити послодавац под условом:
- да уредно измирује обавезе по основу пореза и доприноса за обавезно социјално осигурање;
- да је законом или актом о организацији и систематизацији послова
код послодавца као услов за рад на одређеним пословима прописана
обавеза обављања приправничког стажа;
- да је измирио раније уговорне обавезе према Општини Житиште,
осим за обавезе чија је реализација у току;
- да има најмање једно запослено лице;
- да ангажује незапослено лице пријављено на евиденцију Националне службе за запошљавање у Житишту које:
- има средње, више или високо образовање
- нема радног искуства у струци или нема радног искуства у својству
приправника довољног за стицање услова за полагање приправничког/стручног испита
- у периоду од шест месеци пре подношења захтева није било у рад-
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ном односу код истог послодавца
- да има кадровске и друге капацитете за стручно оспособљавање
лица, односно има ментора који уколико позитивним прописима није
другачије одређено, испуњава следеће услове:
- има одговарајућу струку, најмање je истог нивоа образовања као и
приправник и
- има најмање 12 месеци радног искуства у струци.
Документација за подношење захтева:
- захтев за учешће у програму на прописаном обрасцу;
- фотокопија решења надлежног органа о упису у регистар, уколико
подносилац захтева није регистрован у АПР;
- пореска пријава о обрачунатим и уплаћеним доприносима за обавезно социјално осигурање на зараде/накнаде, за последњи месец
који претходи месецу у коме је поднет захтев, оверена од стране
Пореске управе;
- извод из закона/општег акта послодавца, где је као услов за рад на
одређеним пословима прописана обавеза обављања приправничког
стажа;
- радна биографија ментора на прописаном обрасцу (ментор не мора
бити запослено лице код подносиоца захтева, већ може бити радно
ангажовано код другог послодавца, у том случају доставља се писана
изјава подносиоца захтева о ангажовању ментора. Ментор мора
имати најмање три године радног искуства у занимању у којем се
ангажује лице на стручној пракси);
- уверење за лице да се води на евиденцији Националне службе за
запошљавање у Житишту.
Општина Житиште задржава право да тражи и друге доказе релевантне за одлучивање о захтеву подносиоца.
Начин подношења захтева:
Захтев за учешће у програму подноси се Општини Житиште (Локалном савету за запошљавање), непосредно или поштом, на прописаном обрасцу који се може добити у Националној служби за запошљавање - Испостави Житиште или преузети са сајта: www.zitiste.rs

законом, односно актом о организацији и систематизацији послова;
- доставља Општини Житиште извештаје о присутности лица на
стручној пракси, у складу са уговором;
- достави Општини Житиште извештај о обављеној стручној пракси, у
складу са уговором;
- организује лицу полагање приправничког/стручног испита за самосталан рад, односно обезбеди доказе о оспособљавању неопходне за
полагање испита пред надлежним органом;
- изда потврду о обављеној стручној пракси, односно положеном приправничком/стручном испиту;
- омогући Општини Житиште контролу реализације уговорних обавеза и
- обавести Општину Житиште о свим променама које су од значаја за
реализацију уговора, у року од 8 дана од дана настанка промене.
У случају прекида стручног оспособљавања лица, послодавац може
да у року од 30 дана од дана прекида стручног оспособљавања изврши замену са другим незапосленим лицем истог нивоа образовања,
које испуњава потребне услове у складу са законом, за преостало
време дефинисано уговором увећано за период спроведене замене.
VII ОСТАЛЕ ИНФОРМАЦИЈЕ
Информације о програму могу се добити у организационој јединици
Национaлне службе у Житишту, број телефона: 023/821-044 или на
сајту Општине Житиште.
Јавни позив је отворен до утрошка средстава предвиђених за ову
намену.
На основу члана 43 став 1 тачка 4 Закона о запошљавању и осигурању за случај незапослености („Сл. гласник РС“, бр. 36/09 и 88/10)
ГРАД УЖИЦЕ

IV ДОНОШЕЊЕ ОДЛУКЕ

Расписује

Одлука о спровођењу програма стручне праксе доноси се на основу
провере и бодовања поднетог захтева за учешће у програму.
Провера поднетих захтева
Локални савет за запошљавање проверава усклађеност поднетог
захтева и приложене документације са условима из јавног позива.
У циљу провере испуњености услова из јавног позива по поднетом
захтеву, Општина Житиште задржава право да изврши службени
обилазак послодавца.
Бодовање поднетих захтева
Приликом бодовања захтева узимају се у обзир следећи критеријуми:
програм оспособљавања лица, кадровски капацитети послодавца,
дужина обављања делатности послодавца, претходно коришћена
средства Општине Житиште по програму стручне праксе и процена
важности поднетог захтева за локално тржиште рада.
Општина Житиште задржава право да приликом одлучивања по поднетом захтеву изврши корекцију броја лица.

ЈАВНИ ПОЗИВ
МЛАДИМ НЕЗАПОСЛЕНИМ ЛИЦИМА СА ПОДРУЧЈА ГРАДА
УЖИЦА ЗА ДОДЕЛУ СУБВЕНЦИЈЕ ЗА САМОЗАПОШЉАВАЊЕ У
ОКВИРУ ОМЛАДИНСКОГ ПРЕДУЗЕТНИШТВА У 2014. ГОДИНИ

Одлука о спровођењу програма стручне праксе
Одлуку о спровођењу програма стручне праксе доноси председник Општине Житиште на основу претходног прибављеног мишљења Локалног савета за запошљавање, уз претходно прибављену
сагласност Покрајинског секретаријата за привреду, запошљавање и
равноправност полова.
Одлука о спровођењу програма стручне праксе доноси се у року од
30 дана од дана подношења захтева.
V ЗАКЉУЧИВАЊЕ УГОВОРА
Председник Општине Житиште и послодавац у року до 30 дана
од дана доношења одлуке о спровођењу програма стручне праксе
закључују уговор којим уређују међусобна права и обавезе.
У циљу закључивања уговора, послодавац је у обавези да Општини
Житиште достави потписан уговор о стручном оспособљавању са
незапосленим лицем на стручној пракси.
Након закључивања уговора са послодавцем, председник Општине Житиште и лице на стручној пракси закључују уговор којим се
регулишу међусобна права и обавезе.
Датум почетка спровођења програма стручне праксе мора бити после
датума доношења одлуке о спровођењу програма стручне праксе.
VI ОБАВЕЗЕ ИЗ УГОВОРА
Послодавац је у обавези да:
- стручно оспособљава незапослено лице у дужини трајања уговорне
обавезе;
- оспособи незапослено лице за самосталан рад у струци, у складу са
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I ОСНОВНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ
Субвенција за самозапошљавање намењена је младим незапосленим лицима, до 30 година, која имају намеру да покрену сопствени
посао, а воде се на евиденцији Националне службе за запошљавање
- Филијала Ужице, са подручја града Ужица (у даљем тексту: младо
незапослено лице) и имају завршену обуку за започињање сопственог посла (у организацији Регионалне развојне агенције „Златибор“
Ужице).
Субвенција за самозапошљавање додељује се младом незапосленом
лицу у једнократном износу до 200.000,00 динара, ради оснивања
радње, задруге или другог облика предузетништва или оснивања
привредног друштва, уколико оснивач заснива у њему радни однос.
Незапослено младо лице које оствари право на субвенцију за самозапошљавање у обавези је да региструје делатност на подручју града
Ужица и да обавља регистровану делатност најмање 12 месеци.
Право на субвенцију за самозапошљавање не може остварити млади
незапослени:
- за обављање делатности у области експлоатације угља и другим
областима у складу са списком делатности објављеним на сајту Националне службе;
- за обављање послова/делатности за које је решењем о инвалидности или решењем о процени радне способности и могућности запослења или одржања запослења утврђено да особа са инвалидитетом
не може да обавља;
- за оснивање удружења грађана;
- који је остварио право на исплату новчане накнаде у једнократном
износу за самозапошљавање;
- који је користио субвенцију за самозапошљавање по јавном позиву
Националне службе у току претходне 3 године.
У току трајања Јавног позива незапослено лице може само једном
поднети захтев за одобравање субвенције.
Јавни позив је отворен од дана објављивања на сајту Града Ужица,
на сајту НСЗ и сајту Регионалне развојне агенције „Златибор“ Ужице и
отворен је до 01.08.2014. године.
II ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЕВА
Услови
Право на доделу субвенције за самозапошљавање може остварити
младо незапослено лице до 30 година живота, ако је:
- поднело захтев са бизнис планом;
- пријављено на евиденцију незапослених Националне службе за
запошљавање;
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- завршило инструктивну обуку за самозапошљавање по плану и програму обуке у организацији Регионалне развојне агенције „Златибор“
Ужице.
Документација за подношење захтева:
- захтев са бизнис планом на прописаном обрасцу,
- доказ о завршеној обуци,
- доказ о власништву, уколико подносилац захтева располаже истим
и
- доказ о власништву опреме, уколико подносилац захтева располаже
истим.
Начин подношења захтева
Захтев са бизнис планом, у два примерка, подноси се надлежној
организационој јединици Национaлне службе - Филијала Ужице, Железничка 22, непосредно или путем поште, на прописаном
обрасцу који се може добити у Филијали Ужице.
III ДОНОШЕЊЕ ОДЛУКЕ
Одлука о додели субвенције за самозапошљавање доноси се на основу провере и бодовања поднетог захтева са бизнис планом.
Провера поднетих захтева
Национална служба врши проверу поднетих захтева, односно проверу испуњености услова јавног позива и приложене документације.
Захтеви који не испуњавају услове предвиђене јавним позивом неће
се даље разматрати.
Бодовање поднетих захтева
Приликом бодовања захтева са бизнис планом узимају се у обзир
следећи критеријуми: врста делатности, тржиште (купци, конкуренти и добављачи), потребни ресурси (пословни простор и опрема),
финансијски показатељи, процена важности поднетог захтева са бизнис планом за локално тржиште рада за подручје филијале. Бодовна
листа се објављује на огласној табли надлежне филијале даном
објављивања јавног позива.
Одлука о додели субвенције за самозапошљавање
Одлуку о додели субвенције за самозапошљавање незапосленим
лицима доноси директор филијале Националне службе, уз претходно
прибављено мишљење надлежне комисије, коју чине представници
Града Ужица, Националне службе за запошљавање - Филијала Ужице
и Регионалне развојне агенције „Златибор“ Ужице. Одлука о додели
субвенције за самозапошљавање објављује се на огласној табли НСЗ
- Филијала Ужице и огласној табли Градског културног центра Ужице.
Подносиоци захтева биће обавештени о коначном статусу њиховог
захтева након истека јавног позива.
IV ЗАКЉУЧИВАЊЕ УГОВОРА
Директор филијале Националне службе и подносилац захтева у року
до 45 дана од дана доношења одлуке о одобравању субвенције за
самозапошљавање незапослених лица закључују уговор, којим се
уређују међусобна права и обавезе и на основу кога се врши исплата
субвенције. Лице је у обавези да отпочне обављање регистроване
делатности након подношења захтева, а најкасније до датума потписивања уговора.
Документација за закључивање уговора:
- фотокопија решења надлежног органа о упису у регистар, уколико
ниje регистрован у АПР;
- фотокопија решења о ПИБ-у;
- фотокопија пријаве на обавезно социјално осигурање;
- фотокопија уговора о отварању рачуна или картице текућег рачуна;
- фотокопија картона депонованих потписа;
- фотокопија личне карте подносиоца захтева;
- инструмент обезбеђења уговорних обавеза;
- фотокопија личне карте жиранта и други докази у зависности од
статуса жиранта и
- писани пристанак подносиоца захтева и жиранта за прикупљање и
обраду података о личности.
Средства обезбеђења уговорних обавеза
Приликом закључивања уговора подноси се једно од наведених средстава обезбеђења уговорних обавеза, и то:
- две истоветне бланко личне менице корисника средстава са једним
жирантом и меничним овлашћењима или
- заложно право на покретну имовину (осим возила) троструко веће
вредности од износа субвенције или
- хипотека првог реда на непокретности двоструко веће вредности од
износа субвенције или
- гаранција банке двоструко веће вредности од износа субвенције
или
- уговорно јемство.
Жирант може бити свако пословно способно физичко лице, не ста-
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рије од 65 година, које има редовна месечна примања на име зараде
или пензије, независно од висине примања, као и физичко лице које
самостално обавља своју делатност (предузетник).
Покретна имовина која је предмет ручне залоге мора бити осигурана
најкраће у периоду трајања уговорне обавезе и полиса осигурања
винкулирана (пренето право коришћења) у корист Националне службе.
V ОБАВЕЗЕ ИЗ УГОВОРА
Корисник субвенције дужан је да:
- региструје делатност на подручју града Ужица и обавља регистровану делатност најмање 12 месеци, почев од дана отпочињања
обављања делатности;
- измирује обавезе по основу јавних прихода, од дана отпочињања
делатности до периода наведеног у уговору;
- Националној служби омогући праћење реализације уговорне обавезе;
- достави доказ о наменском утрошку средстава за набавку недостајуће опреме наведене у бизнис плану, у року од 60 дана од дана
уплате средстава;
- Националној служби достави доказе о реализацији уговорне обавезе и
- обавести Националну службу о свим променама које су од значаја
за реализацију уговора у року од 8 дана од дана настанка промене.
У случају да корисник средстава не испуни обавезе утврђене уговором, дужан је да врати износ исплаћене субвенције, сразмерно
проценту реализације уговорне обавезе, увећан за законску затезну
камату од датума преноса средстава.
VI ОСТАЛЕ ИНФОРМАЦИЈЕ
Информације о делатностима које не могу бити субвенционисане
могу се добити у свакој организационој јединици Национaлне службе,
преко Позивног центра Национaлне службе, телефон: 0800-300-301
(бесплатан позив) или преузети са сајта www.nsz.gov.rs, као и на сајту
града Ужица - www.graduzice.org.rs и сајту Регионалне развојне агенције „Златибор“ Ужице - www.rrazlatibor.rs.
На основу члана 43 став 1 тачка 3 Закона о запошљавању и осигурању за случај незапослености (‚‘Сл. гласник РС‘‘, бр. 36/09 и 88/10)
НАЦИОНАЛНА СЛУЖБА ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ - ФИЛИЈАЛА
УЖИЦЕ
И ОПШТИНА ЧАЈЕТИНА
Расписују
ЈАВНИ ПОЗИВ ПОСЛОДАВЦИМА ЗА ДОДЕЛУ СУБВЕНЦИЈЕ
ЗА ОТВАРАЊЕ НОВИХ РАДНИХ МЕСТА У 2014. ГОДИНИ
НА ПОДРУЧЈУ ОПШТИНЕ ЧАЈЕТИНА
I ОСНОВНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ
Субвенција за отварање нових радних места одобрава се послодавцима са подручја Општине Чајетина ради запошљавања незапослених
лица која се воде на евиденцији Националне службе за запошљавање
Филијала Ужице/Испостава Чајетина (у даљем тексту: Национална
служба).
Субвенција се одобрава у једнократном износу послодавцима који
запошљавају до 50 незапослених лица.
Висина субвенције је 100.000,00 динара по лицу.
Послодавац, односно организациона јединица послодавца у којој се
запошљавају лица мора бити регистрована најмање три месеца пре
датума подношења захтева.
Послодавац који је остварио право на субвенцију за отварање нових
радних места дужан је да закључи уговор о раду са незапосленим
лицем, на неодређено време, са пуним радним временом, у трајању
од најмање 24 месеца од дана заснивања радног односа и да измирује обавезе по основу доприноса за обавезно социјално осигурање,
у складу са законом.
Право на субвенцију за отварање нових радних места не могу остварити:
- државни органи, организације и други директни и индиректни
корисници буџетских средстава и удружења грађана, осим уколико се
на новоотвореним радним местима запошљавају особе са инвалидитетом;
- подносиоци захтева који обављају делатност у области експлоатације угља, снадбевања електричном енергијом, гасом, паром и
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климатизација, такси превоз, финансијске делатности и делатности
осигурања, коцкање и клађење;
- подносиоци захтева који су користили субвенцију по јавном позиву
за иста лица у току претходнe 3 годинe;
- послодавци који нису успешно пословали 12 месеци након правоснажног решења о усвајању плана реорганизације и обустављању
стечајног поступка или након куповине привредног субјекта над
којим је правоснажним решењем окончан стечајни поступак.
Јавни позив је отворен од дана објављивања на сајту Општине Чајетина и огласним таблама Општине и публикацији ‚‘Послови‘‘, сајту
НСЗ и огласним таблама НСЗ - Филијала Ужице/Испостава Чајетина и
Општине Чајетина и отворен је до 20.07.2014. године.
II ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЕВА
Услови:
Право на доделу субвенције за отварање нових радних места послодавац може остварити под условом:
- да запошљава лица са евиденције Националне службе на новоотвореним радним местима;
- поднесе захтев са бизнис планом;
- одржи број запослених у последња три месеца која претходе месецу у коме је поднет захтев, осим у случају природног одлива запослених (остваривање права на пензију, смрт запосленог и сл.);
- да уредно измирује обавезе по основу доприноса за обавезно
социјално осигурање за запослене, за последња три месеца која
претходе месецу у коме је поднет захтев;
- да успешно послује;
- да је измирио раније уговорне обавезе и измирио потраживања
према Националној служби, осим за обавезе чија је реализација у
току;
- не запошљава лица која су у периоду од шест месеци пре подношења захтева за доделу субвенције била у радном односу код тог
послодавца, односно код послодавца који је оснивач или повезано
лице са послодавцем подносиоцем захтева;
- да није привредни субјект у тешкоћама, у смислу законских прописа којима се регулише контрола и додела државне помоћи.
Документација за подношење захтева:
- захтев са бизнис планом на прописаном обрасцу;
- фотокопија решења надлежног органа о упису у регистар, уколико
подносилац захтева није регистрован у АПР;
- списак лица која се запошљавају (име и презиме, адреса и ЈМБГ
лица која се запошљавају);
- пореска пријава о обрачунатим и уплаћеним доприносима за
обавезно социјално осигурање на зараде/накнаде, за последња три
месеца која претходе месецу у коме је поднет захтев, оверена од
стране Пореске управе;
- завршни рачун оверен од стране Народне банке, за годину која
претходи години у којој се подноси захтев или скраћени биланс успеха, односно преглед прихода и расхода и финансијског резултата за
претходну годину за подносиоце захтева који воде просто књиговодство (завршни рачун не достављају подносиоци захтева који су
регистровали делатност у текућој години);
- потврда банке о промету на текућем рачуну подносиоца захтева за
последња три месеца која претходе месецу у коме је поднет захтев;
- писана изјава подносиоца захтева о свим другим de minimis државним помоћима које је добио у претходном трогодишњем фискалном
периоду или изјава подносиоца захтева да није користио de minimis
државну помоћ;
- доказ о власништву/закупу пословног простора;
- доказ о обезбеђеном пласману робе у земљи/иностранству, уколико подносилац захтева располаже истим.
Национална служба задржава право да тражи и друге доказе релевантне за одлучивање о захтеву подносиоца.
Начин подношења захтева
Захтев са бизнис планом подноси се у два примерка, надлежној организационој јединици Национaлне службе, према седишту послодавца
или организационе јединице у којој се реализује програм, непосредно или поштом, на прописаном обрасцу који се може добити у свакој
организационој јединици Национaлне службе или преузети на сајту:
www.nsz.gov.rs
III ДОНОШЕЊЕ ОДЛУКЕ

веру испуњености услова јавног позива и приложене документације.
Захтеви који не испуњавају услове предвиђене јавним позивом неће
се даље разматрати.
Бодовање поднетих захтева
Приликом бодовања захтева са бизнис планом узимају се у обзир
следећи критеријуми: врста делатности, развијеност општине на
чијој територији се обавља делатност, број новозапослених у односу
на број запослених (однос запослених и незапослених за које се
тражи субвенција највише до 1:51), претходно коришћена средства
Националне службе, структура лица која се запошљавају, дужина
обављања делатности послодавца, повећање броја запослених код
послодавца у претходна 3 месеца пословања, потребни ресурси
(пословни простор, опрема и обртна средства), тржиште продаје
(купци и конкуренти), финансијски показатељи и процена важности поднетог захтева са бизнис планом за локално тржиште рада за
подручје филијале.
Бодовна листа се објављује на огласној табли надлежне филијале
даном објављивања јавног позива.
Приоритети за доделу субвенције
Приоритет при додели субвенције има послодавац који запошљава
лице из категорије теже запошљивих, и то:
- дугорочно незапослена лица, односно лица која су незапослена
дуже од 12 месеци;
- незапослени без квалификација или нискоквалификовани;
- вишак запослених;
- особе са инвалидитетом;
- Роми;
- избегла и расељена лица;
- повратници по споразуму у реадмисији;
- млади до 30 година;
- старији од 50 година;
- жене и рурално становништво;
- жртве породичног насиља и трговине људима и
- корисници новчане социјалне помоћи.
Одлука о додели субвенције за отварање нових радних места
Одлуку о одобравању субвенције послодавцу за отварање нових
радних места доноси директор филијале Националне службе, по
добијеној сагласности председника Општине Чајетина.
Одлука о додели субвенције послодавцима за отварање нових радних
места објављује се на огласној табли НСЗ Филијала Ужице/Испостава
Чајетина и Општине Чајетина.
IV ЗАКЉУЧИВАЊЕ УГОВОРА
Директор филијале Националне службе, овлашћени представник
локалне самоуправе и подносилац захтева, у року до 30 дана од
дана доношења одлуке о одобравању субвенције закључују уговор
којим се уређују међусобна права и обавезе и на основу кога се врши
исплата субвенције.
Документација за закључивање уговора:
- доказ о заснивању радног односа на неодређено време за лица која
се запошљавају (уговор о раду и пријава на обавезно социјално осигурање); датум заснивања радног односа не сме да буде пре датума
подношења захтева;
- средства обезбеђења уговорних обавеза;
- фотокопија картона депонованих потписа и
- писани пристанак корисника средстава и жиранта за прикупљање и
обраду података о личности.
Средства обезбеђења су следећа:
1. ЗА ПРЕДУЗЕТНИКА:
- за одобрена средства у износу до 300.000,00 динара - две истоветне бланко личне менице корисника средстава са једним жирантом, са
меничним овлашћењима;
- за одобрена средства у износу од 300.001,00 до 600.000,00 динара

Одлука о додели субвенције за отварање нових радних места доноси
се на основу провере и бодовања поднетог захтева са бизнис планом.

- две истоветне бланко личне менице корисника средстава са два
жиранта, са меничним овлашћењима.

Провера поднетих захтева

Уколико корисник средстава није у могућности да обезбеди менице
као средство обезбеђења за износе до 600.000,00 динара, може
приложити једно од доленаведених додатних средстава обезбеђења,

Национална служба врши проверу поднетих захтева, односно про-
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с тим да гаранција банке у овом случају мора бити у двоструко већој
вредности од износа субвенције.
- за одобрена средства у износу од 600.001,00 динара до
1.000.000,00 динара - две истоветне бланко личне менице корисника средстава са два жиранта са меничним овлашћењима и додатно
средство обезбеђења по избору:
- хипотеку првог реда на непокретности двоструко веће вредности од
износа субвенције или
-заложно право на покретним стварима троструко веће вредности од
износа субвенције или
- гаранцију банке у вредности износа субвенције у трајању од 30
месеци или
- уговорно јемство.
- за одобрена средства у износу од 1.000.001,00 динара и више - две
истоветне бланко личне менице корисника средстава са два жиранта
са меничним овлашћењима и гаранција банке у вредности износа
субвенције у трајању од 30 месеци.
2. ЗА ПРАВНО ЛИЦЕ:
- за одобрена средства у износу до 600.000,00 динара - две истоветне бланко соло менице, са меничним овлашћењима или једно од
доленаведених додатних средстава обезбеђења;
- за одобрена средства у износу од 600.001,00 динара до
1.000.000,00 динара - две истоветне бланко соло менице, са меничним овлашћењима и додатно средство обезбеђења по избору:
- хипотеку првог реда на непокретности двоструко веће вредности од
износа субвенције или
- заложно право на покретним стварима троструко веће вредности од
износа субвенције или

- достави Националној служби доказe о реализацији уговорне обавезе;
- обавести Националну службу о свим променама које су од значаја
за реализацију уговора, у року од 8 дана од дана настанка промене.
Послодавац - корисник субвенције који не испуни обавезе утврђене
уговором, дужан је да Националној служби врати износ исплаћене субвенције, сразмерно проценту реализације уговорне обавезе,
увећане за законску затезну камату од датума преноса средстава.
VI ОСТАЛЕ ИНФОРМАЦИЈЕ
Информације о делатностима које не могу бити субвенционисане могу се добити у свакој организационој јединици Национaлне
службе, преко Позивног центра Национaлне службе, број телефона:
0800-300-301 или на сајту: www.nsz.gov.rs, као и на сајту Општине
Чајетина: www.cajetina.org
Национална служба задржава право да приликом одлучивања по
поднетом захтеву изврши евентуално смањење предвиђеног броја
лица из захтева са бизнис планом.

Обука за активно
тражење посла
Информисаност
сигурност самопоуздање

- гаранцију банке у вредности износа субвенције у трајању од 30
месеци.
- за одобрена средства у износу од 1.000.001,00 динара и више - две
истоветне бланко соло менице са меничним овлашћењима и гаранција банке у вредности износа субвенције у трајању од 30 месеци.
Жирант може бити свако пословно способно физичко лице, не старије од 65 година, које има редовна месечна примања на име зараде
или пензије, независно од висине примања, као и физичко лице које
самостално обавља делатност (предузетник).
Покретна имовина која је предмет ручне залоге мора бити осигурана
најкраће у периоду трајања уговорне обавезе и полиса осигурања
винкулирана (пренето право коришћења) у корист Националне
службе. Предмет заложног права на покретној имовини не могу бити
возила.
Послодавац коме је одобрена субвенција за отварање нових радних
места и запошљавање особа са инвалидитетом, а корисник је буџетских средстава и није у могућности да приложи меницу, потребно
је да као средство обезбеђења уговорних обавеза приложи изјаву
одговорног лица да су обезбеђени сви предуслови за реализацију
субвенције.
V ОБАВЕЗЕ ИЗ УГОВОРА
Послодавац - корисник субвенције дужан је да:
- лица за која је остварио право на субвенцију задржи у радном
односу на неодређено време, са пуним радним временом, у трајању
од најмање 24 месеца од дана заснивања радног односа;
У случају престанка радног односа са лицем за које је остварено
право, послодавац је у обавези да у року од 30 дана од дана престанка радног односа, заснује радни однос на неодређено време са
другим незапосленим и да то лице задржи у радном осносу најмање
до истека уговором предвиђеног рока увећаног за период у коме је
извршена замена.
- измирује обавезе по основу доприноса за обавезно социјално осигурање у складу са законом;
- делатност, у периоду реализације уговорне обавезе, обавља на
територији општине на којој је остварио право на субвенцију;
- омогући Националној служби праћење реализације уговорне обавезе;

Бесплатна публикација о запошљавању
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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.
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Администрација и управа

Администрација и управа
Б е о г ра д
ГРАДСКА ОПШТИНА СТАРИ ГРАД
УПРАВА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ
11000 Београд, Македонска 42
тел. 011/3220-721

Послови мање сложености везани за рад
Скупштине, већа и председника општине у
Одељењу за скупштинске послове и послове
већа и председника
у трајању од 6 месеци

УСЛОВИ: IV степен стручне спреме, напредно знање рада на рачунару; 3
године радног искуства, од чега најмање једна на истим или сличним пословима.

Послови писарнице и овере преписа, потписа
и рукописа у Одељењу за општу управу,
имовинско - правне и стамбене послове
у трајању од 6 месеци

УСЛОВИ: IV степен стручне спреме, коришћење рачунара, најмање 6 месеци
радног искуства.

Управно - правни послови у Одељењу за
грађевинску инспекцију
у трајању од 6 месеци

УСЛОВИ: висока стручна спрема (четворогодишње студије), завршен правни
факултет, 1 година радног искуства.

Дактилограф у Служби за финансијске и
заједничке послове
у трајању од 6 месеци

УСЛОВИ: дактилограф I-а или I-б класе, најмање 6 месеци радног искуства.

Кафе куварица у Служби за финансијске и
заједничке послове
у трајању од 6 месеци
2 извршиоца

УСЛОВИ: КВ радник или основна школа.
ОСТАЛО: пријаве са потребним доказима 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.

Бор
ОПШТИНСКА УПРАВА БОР
19210 Бор, Моше Пијаде 3

Послови финансија индиректних корисника
другог нивоа власти и других корисника јавних
средстава и финансија и рачуноводства буџета
- трезора Општине
УСЛОВИ: виша школска спрема стечена на основним студијама у трајању од
најмање две године у образовно - научном пољу друштвено - хуманистичких
наука, област економске науке, стечено звање: економиста, 1 година радног
искуства и положен стручни испит.
ОСТАЛО: поред наведених услова, кандидат мора да испуњава и опште услове утврђене одговарајућим одредбама Закона о радним односима у државним
органима („Сл. гласник РС“, бр. 48/91, 66/91, 44/98, 49/99, 34/2001, 39/2002,
49/2005, 79/2005, 81/2005, 83/2005, 23/2013 - одлука Уставног суда): извод
из матичне књиге рођених, уверење о држављанству, оверену фотокопију
дипломе о стручној спреми, потврду да није осуђиван на безусловну казну
затвора од најмање шест месеци или за кажњиво дело које га чини неподобним за обављање послова у државном органу и одговарајућа здравствена
способност која се доказује лекарским уверењем, након доношења одлуке
о избору.
Пријаве са доказима о испуњавању услова огласа доставити на адресу:
Општинска управа Бор, Моше Пијаде 3, у року од 8 дана од дана објављивања у публикацији „Послови”. Пријаве поднете по истеку рока и пријаве
поднете без потребних доказа неће се разматрати.

Бесплатна публикација о запошљавању

Јагодина
ГРАДСКА УПРАВА
ЗА ОПШТЕ И ЗАЈЕДНИЧКЕ ПОСЛОВЕ
35000 Јагодина, Краља Петра I 6

Послови радних односа

за рад у Градској управи за опште и заједничке послове, на
одређено време од 3 месеца
УСЛОВИ: виша школска спрема - VI степен стручне спреме, први степен
правног факултета или виша управна школа, најмање 1 година радног стажа
и положен државни стручни испит.

Оператер аутоматске обраде података за
бирачки списак

за рад у Градској управи за опште и заједничке послове, на
одређено време од 3 месеца
УСЛОВИ: средња школска спрема - IV степен стручне спреме, средња економска, гимназија, хемијско-технолошка, правно-биротехничка школа, организатор програма у сфери културе и информисања, техничар самозаштите, 6
месеци радног стажа и положен државни стручни испит.

Интерни курир

за рад у Градској управи за опште и заједничке послове, на
одређено време од 3 месеца
УСЛОВИ: основна школа и 6 месеци радног стажа.

Хигијеничар

за рад у Градској управи за опште и заједничке послове, на
одређено време од 3 месеца
3 извршиоца
УСЛОВИ: основна школа и 6 месеци радног стажа.

Курир месне канцеларије

за рад у Градској управи за опште и заједничке послове, на
одређено време од 3 месеца
3 извршиоца
УСЛОВИ: основна школа и 6 месеци радног стажа.

Администратор мреже и сарадник за
одржавање рачунарске технике

за рад у Градској управи за опште и заједничке послове, на
одређено време од 3 месеца
УСЛОВИ: средња школска спрема - IV степен стручне спреме, средња техничка школа, 1 година радног стажа, положен државни стручни испит и испит
за рад на рачунару.
ОСТАЛО: Поред посебних услова, кандидат мора да испуњава и услове из
члана 6 Закона о радним односима у државним органима: да је држављанин
Републике Србије, да није осуђиван за кривично дело на безусловну казну
затвора од најмање 6 месеци или за кажњиво дело које га чини неподобним за обављање послова у државном органу, да има општу здравствену
способност.
Пријаве на оглас са доказима о испуњавању услова подносе се у року од 8
дана од дана објављивања.
Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати. Пријаве слати
на адресу: Градска управа за опште и заједничке послове, 35000 Јагодина,
Краља Петра I 6.

ОПШТИНСКА УПРАВА
ОПШТИНЕ ЋУПРИЈА

35230 Ћуприја, 13. октобар 7

Ликвидатор породиљских права
на одређено време од 3 месеца

УСЛОВИ: средња стручна спрема - IV степен, економског смера или гимназија, 6 месеци радног искуства, положен испит за рад у органима државне
управе. Кандидат мора да испуњава и опште услове из члана 6 Закона о
радним односима у државним органима („Сл. гласник РС“, бр. 48/91, 66/91,
44/98, 49/99, 34/2001 и 39/2002): да је држављанин Републике Србије, да је
пунолетан, да има општу здравствену способност, да није осуђиван за кривично дело на безусловну казну затвора од најмање 6 месеци или за кажњиво дело које га чини неподобним за обављање послова у државном органу.
Пријаве на оглас са доказима о испуњавању општих и посебних услова из
огласа подносе се у року од 8 дана од дана објављивања у публикацији
„Послови“. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узимати у обзир.
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Косовск а Митровиц а
ОПШТИНСКА УПРАВА
ОПШТИНЕ ЛЕПОСАВИЋ
Лепосавић, тел. 028/83-050

Сарадник у Центру за осматрање и
обавештавање
УСЛОВИ: високо образовање из стручне области електротехника, смер електроника и телекомуникација (са специјалистичким знањем из области информатике и интернета), студије другог степена (дипломске академске студије
- мастер, специјалистичке струковне студије), односно основне студије у
трајању од најмање 4 године, најмање две године радног искуства у струци,
знање рада на рачунару.

Повереник
2 извршиоца

УСЛОВИ: средња стручна спрема и најмање једна година радног искуства у
струци.
ОСТАЛО: кандидат поред наведених посебних услова треба да испуњава и
услове предвиђене чланом 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
шест месеци или за кажњиво дело које га чини неподобним за обављање
послова у државном органу. Пријаве се подносе начелнику Општинске управе у року од 8 дана од дана објављивања, преко писарнице Општине. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узети у разматрање. О извршеном
пријему, кандидати ће бити благовремено обавештени.

К ра г у ј е в а ц
ОПШТИНА КНИЋ
БУЏЕТСКИ ФОНД ЗА ЛОКАЛНЕ
И НЕКАТЕГОРИСАНЕ
ПУТЕВЕ И КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ НА СЕЛУ
34240 Кнић, тел. 034/511-999

Директор Буџетског фонда за локалне и
некатегорисане путеве и комуналне делатности
на селу Општине Кнић
на мандатни период од 4 године

УСЛОВИ: За директора може бити именовано лице које испуњава следеће
услове: да је држављанин Републике Србије; да је пунолетно и пословно
способно; да није осуђивано на условну или безусловну казну за криминална
дела против привреде, правног саобраћаја или службене дужности, као и да
му није изречена мера безбедности забране обављања делатности Фонда;
да има стечено високо образовање из области економске, правне, машинске или грађевинске струке на студијама другог степена (мастер академске
студије, специјалистичке струковне студије, специјалистичке академске струдије), односно на основним студијама у трајању од најмање 4 године (VII/1
степен, дипл. економиста, дипл. правник, дипл. машински инжењер, дипл.
грађевински инжењер) и да има најмање 5 година радног искуства у струци.
ОСТАЛО: уз пријаву на конкурс кандидат је дужан да достави: уверење о
држављанству (оригинал или оверена фотокопија - не старије од 6 месеци);
извод из матичне књиге рођених (оригинал или оверена фотокопија - не старије од 6 месеци); лекарско уверење о здравственој способности; доказ о
пословној способности (уверење основног суда да није лишен пословне способности и да није покренут поступак за лишавање пословне способности);
доказ о стручној спреми (оригинал или оверена фотокопија дипломе); доказ
да има најмање 5 година радног искуства у струци (оригинал или оверена фотокопија уверења или потврде издате од послодавца и др.); оверена
фотокопија радне књижице; доказ да није осуђивано на условну или безусловну казну за криминална дела против привреде, правног саобраћаја или
службене дужности, као и да му није изречена мера безбедности забране
обављања делатности Фонда (уверење МУП-а и основног суда). Пријаве слати на адресу: Буџетски фонд за локалне и некатегорисане путеве и комуналне делатности на селу Опшитне Кнић - Управни одбор, са назнаком: ‚‘За јавни
конкурс‘‘. Пријаве без потребних доказа и неблаговремене пријаве неће се
разматрати.

СПОРТСКА ОРГАНИЗАЦИЈА
ФУДБАЛСКИ КЛУБ „КАРАЂОРЂЕ“
34310 Топола, Душана Радовића 4
тел. 034/812-312

Директор

на мандатни период од 4 године
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УСЛОВИ: поред општих услова предвиђених законом, кандидат треба да
испуњава и следеће услове: високо, више или средње образовање; да поседује најмање три године радног искуства у области спорта. Права и дужности
директора утврђене су Статутом СОФК „Карађорђе“. Конкурсна документација: извод из матичне књиге рођених (оригинал или оверена фотокопија
- не старије од шест месеци); уверење о држављанству Републике Србије
(оригинал или оверена фотокопија - не старије од шест месеци); диплома
о стеченом образовању (оргинал или оверена фотокопија); доказ о радном
искуству у области спорта; уверење да кандидат није осуђиван за кривично
дело и да се против њега не води кривични поступак; биографију са контакт
подацима. Конкурс је отворен 15 дана од дана објављивања у публикацији
„Послови“. Пријаве слати на горенаведену адресу, у затвореној коверти, са
назнаком: „За конкурсну комисију“. Неблаговремене и непотпуне пријаве
неће бити разматране; број телефона за информације: 034/812-312.

Крушевац
ГРАДСКА УПРАВА
ГРАДА КРУШЕВЦА

37000 Крушевац, Газиместанска 1, тел. 037/414-750

Извршилац за стручно - оперативне послове,
Служба за изградњу и легализацију у Одељењу
за урбанизам и грађевинарство
на одређено време од 12 месеци

УСЛОВИ: поред општих услова предвиђених чланом 6 Закона о радним односима у државним органима потребно је да кандидати испуњавају и следеће
услове: средње образовање у четворогодишњем трајању, техничка школа
(грађевински или архитектонски техничар), најмање 6 месеци радног искуства.

Хигијеничар

за рад у Служби за заједничко - техничке послове у
Одељењу за општу управу и заједничке послове, на
одређено време од 12 месеци
2 извршиоца
УСЛОВИ: поред општих услова предвиђених чланом 6 Закона о радним односима у државним органима потребно је да кандидати испуњавају и следеће
услове: завршена основна школа.
ОСТАЛО: уз пријаву на оглас са биографијом, кандидати су дужни да доставе
и потребна документа у оригиналу или у овереној фотокопији: диплому о
стручној спреми, извод из матичне књиге рођених (издат на обрасцу сходно Закону о матичним књигама, објављеном у „Службеном гласнику РС“, бр.
20/09), уверење о држављанству (не старије од 6 месеци), уверење о здравственом стању (не старије од 6 месеци), уверење Основног и Вишег суда да
против лица није покренута истрага и да није подигнута оптужница (издато
након објављивања огласа), уверење Полицијске управе да лице није осуђивано за кривично дело на безусловну казну затвора од најмање 6 месеци или
за кажњиво дело које га чини неподобним за обављање послова у државном
органу (издато након објављивања огласа), потврду издату од послодавца
као доказ о радном искуству. Неблаговремене и непотпуне пријаве, као и
пријаве уз које нису приложени сви тражени докази у оригиналу или у фотокопији овереној у општини или суду неће се узети у разматрање. Избор кандидата извршиће се у року од 15 дана по истеку рока за подношење пријаве.

ОПШТИНСКА УПРАВА
ОПШТИНЕ ТРСТЕНИК

37240 Трстеник, Кнегиње Милице 5
тел. 037/712-643

Послови на издавању грађевинских и
употребних дозвола
на одређено време од 12 месеци

УСЛОВИ: стечено високо образовање из области правних наука на студијама другог степена (дипломске академске студије - мастер, специјалистичке
академске студије, специјалистичке струковне студије), односно на основним
студијама у трајању од најмање 4 године, 1 година радног искуства и положен државни стручни испит.

Архивар

на одређено време од 12 месеци
УСЛОВИ: средња стручна спрема - IV степен, техничког смера, 2 године радног искуства и положен државни стручни испит.

Референт за образовање, социјалну заштиту и
избеглице
на одређено време од 12 месеци

УСЛОВИ: средња стручна спрема - гимназија, 1 година радног искуства и
положен државни стручни испит.
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Ликвидатор

на одређено време од 12 месеци
УСЛОВИ: стечено образовање из области економских наука на студијама првог степена (основне академске студије, основне струковне студије),
односно на студијама у трајању до 3 године, 1 година радног искуства и
положен државни стручни испит.

Хигијеничар

на одређено време ради замене привремено одсутног
запосленог
УСЛОВИ: основна школа.
ОСТАЛО: поред посебних услова, кандидат треба да испуњава и услове из
члана 6 Закона о радним односима у државним органима: да је држављанин
Републике Србије; да има општу здравствену способност; да није осуђиван
за кривично дело на безусловну казну затвора од најмање 6 месеци или за
кажњиво дело које га чини неподобним за обављање послова у државном
органу. Пријаве на оглас са документацијом којом се потврђује испуњеност
тражених услова подносе се Општинској управи Општине Трстеник, у року од
8 дана од дана објављивања.

Л е с ко в а ц
ОПШТИНСКА УПРАВА
ОПШТИНЕ ВЛАСОТИНЦЕ

16210 Власотинце, тел. 016/875-122

Извршилац у Општинској управи Општине
Власотинце

ОСТАЛО: држављанство Републике Србије; општа здравствена способност;
познавање рада на рачунару; да кандидат није кажњаван за кривична дела
која га чине неподобним за рад у органима државне управе; да се против
кандидата не води истрага, нити је подигнута оптужница, нити се води кривични поступак по оптужном предлогу, нити поступак по предлогу за предузимање истражних радњи; да нема радно искуство и да се води на евиденцији Националне службе за запошљавање. Рок за подношење пријаве је 8
дана од дана објављивања у публикацији „Послови“. Кандидати су дужни да
уз пријаву доставе: оверену копију дипломе о завршеном правном факултету, односно високој пословној школи струковних студија; потврду од Националне службе за запошљавање да се води као незапослено лице; уверење
о држављанству; лекарско уверење о општој здравственој способности - не
старије од 6 месеци; потврду из казнене евиденције да није осуђиван за кривична дела која га чине неподобним за рад у органима државне управе - не
старија од 6 месеци; потврду из суда да се против лица не води истрага,
нити је подигнута оптужница, нити се води кривични поступак по оптужном
предлогу, нити поступак по предлогу за предузимање истражних радњи - не
старије од 6 месеци. Пријаве се подносе на адресу: Општина Црна Трава, Трг
Милентија Поповића 61, са назнаком: „Пријава - конкурс за пријем приправника“. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се разматрати. Контакт
особа за давање обавештења о огласу је начелник Општинске управе: Јован
Цекић, број телефона: 016/811-118.

Ниш
ОПШТИНСКА УПРАВА
ОПШТИНЕ МЕРОШИНА

18252 Мерошина, Цара Лазара 17

Матичар

на одређено време

на одређено време од 6 месеци, за послове писарнице, због
повећаног обима посла

УСЛОВИ: VII степен стручне спреме, дипломирани економиста; положен
државни стручни испит; положен матичарски испит; једна година радног
искуства.

УСЛОВИ: завршена средња стручна спрема, шест месеци радног искуства,
положен стручни испит за рад у органима државне управе, познавање рада
на рачунару. Поред посебних услова, кандидат треба да испуњава и услове
из чл. 6 Закона о радним односима у државним органима: да је држављанин
Републике Србије, да је пунолетан, да има општу здравствену способност,
да није осуђиван за кривично дело на безусловну казну затвора од најмање
шест месеци или га чини неподобним за обављање послова у државном органу. Уз пријаву кандидат је обавезан да приложи следеће доказе: диплому о
стручној спреми, уверење о држављанству РС, извод из матичне књиге рођених, исправе којима се доказује радно искуство у струци - потврде, решења
и други акти из којих се види на којим пословима, са којом стручном спремом
и у ком периоду је стечено радно искуство, оверену фотокопију радне књижице, уверење о положеном испиту за рад у органима државне управе, уверење о здравственој способности, уверење надлежне полицијске управе да
лице није осуђивано за кривично дело на безусловну казну затвора у трајању
од најмање шест месеци или за кажњиво дело које га чини неподобним за
обављање послова у државном органу - издато након објављивања огласа,
уверење основног или вишег суда да против лица није покренута истрага и
да није подигнута оптужница (издато наког објављивања огласа), доказ о
познавању рада на рачунару - сертификат, сви докази прилажу се у оригиналу или фотокопији која је оверена у општини или суду. Пријава на оглас
садржи име и презиме кандидата, датум и место рођења, адресу становања,
податке о образовању, податке о врсти и дужини радног искуства са кратким
описом послова на којима је кандидат радио до подношења пријаве на оглас
и одговорности на тим пословима, податке о стручном усавршавању и податке о посебним областима знања.
Пријаву на оглас са комплетном документацијом слати на адресу: Општинска управа Општине Власотинце - начелнику, Трг ослобођења 12, са назнаком: „За оглас на одређено време“. Рок за пријављивање је 8 дана од дана
објављивања у публикацији „Послови“ и почиње да тече наредног дана од
дана када је оглас објављен. Пријаве уз које нису приложени сви потребни
докази у оригиналу или у фотокопији овереној у општини или суду, као и
непотпуне и неблаговремене пријаве биће одбачене.

Послови планирања и извршења буџета

ОПШТИНСКА УПРАВА
ОПШТИНЕ ЦРНА ТРАВА

16215 Црна Трава, Трг Милентија Поповића 61
тел. 016/811-118

Приправник за обучавање на имовинско правним пословима
на период од једне године

УСЛОВИ: дипломирани правник - четворогодишње студије.

Приправник за обучавање у рачуноводству, на
пословима књиговодства и трезора
на период од једне године
2 извршиоца

УСЛОВИ: висока пословна школа струковних студија, смер финансије и банкарство.

Бесплатна публикација о запошљавању

на одређено време

УСЛОВИ: VII степен стручне спреме, дипломирани економиста; положен
државни стручни испит; једна година радног искуства.
ОСТАЛО: да кандидати испуњавају и услове из члана 6 Закона о радним
односима у државним органима („Службени гласник РС“, бр. 48/91, 44/98,
49/99, 34/01 и 39/02): да су држављани РС; да су пунолетни; да имају општу
здравствену способност; прописану стручну спрему; да нису осуђивани за
кривично дело на безусловну казну затвора од најмање 6 месеци или за
кажњиво дело које их чини неподобним за обављање послова у државном
органу; да испуњавају и друге услове утврђене законом, другим прописима
или актом о систематизацији радних места у органу. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће бити разматране.

ОПШТИНСКА УПРАВА
ОПШТИНЕ СВРЉИГ

18360 Сврљиг, Радетова 31

Послови књиговодства буџета, књиговодства
месних заједница и фондова и послови
извештавања
на одређено време до 31.10.2014. године

УСЛОВИ: дипломирани економиста; положен стручни испит за рад у органима
државне управе; једна година радног искуства; 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 6 месеци или за
кажњиво дело које га чини неподобним за обављање послова у државном
органу, у складу са законом.

Послови водопривреде, шумарства и заштите
животне средине
на одређено време до 31.10.2014. године

УСЛОВИ: дипломирани инжењер пољопривреде, шумарства, заштите животне средине, заштите на раду или заштите од пожара; положен стручни испит
за рад у органима државне управе; једна година радног искуства; 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 6 месеци или за кажњиво дело које га чини неподобним за обављање
послова у државном органу, у складу са законом.

Административни послови за Скупштину
општине и послови радних односа
на одређено време до 31.10.2014. године

УСЛОВИ: виша стручна спрема - правне струке; положен стручни испит за
рад у органима државне управе; једна година радног искуства; да је канди-
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дат држављанин РС; да је пунолетан; да има општу здравствену способност;
да није осуђиван за кривично дело на безусловну казну затвора од најмање 6
месеци или за кажњиво дело које га чини неподобним за обављање послова
у државном органу, у складу са законом.

Послови рачуноводства „ЈП Дирекција за
изградњу Сврљиг“

на одређено време до повратка одсутног запосленог
УСЛОВИ: средња стручна спрема - економског или правно - биротехничког
смера; положен стручни испит за рад у органима државне управе; једна година радног искуства; 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 6 месеци или за кажњиво дело које га чини
неподобним за обављање послова у државном органу, у складу са законом.
ОСТАЛО: учесници огласа дужни су да доставе оверене фотокопије доказа о
испуњености свих услова из огласа, и то не старије од 6 месеци. Непотпуне и
неблаговремене пријаве неће се узимати у разматрање.

Панчево
ГРАДСКА УПРАВА
ГРАДА ПАНЧЕВА

26000 Панчево, Трг краља Петра I 2-4

Радно место за стручне послове из области
локалног економског развоја

на одређено време због повећаног обима посла, до 31.
октобра 2014. године
УСЛОВИ: посебни услови: економски, правни или факултет организационих
наука - VII/1 степен, 1 година радног искуства, положен стручни испит за рад
у државним органима, познавање рада на рачунару и познавање енглеског
језика.

Комунални инспектор

на одређено време због повећаног обима посла, до 31.
октобра 2014. године
УСЛОВИ: посебни услови: високо образовање другог степена, односно завршене мастер академске студије или високо образовање стечено у складу са
прописима који су важили до ступања на снагу закона којим се уређује високо образовање и које је законом изједначено са академским називом мастер,
високо образовање првог степена, виша стручна спрема, положен стручни
испит за рад у државним органима, 3 године радног искуства и поседовање
возачке дозволе „Б“ категорије.

Радно место за праћење средстава и
финансирање пројеката из области заштите
животне средине
на одређено време због повећаног обима посла, до 31.
октобра 2014. године

УСЛОВИ: посебни услови: факултет у области природно - математичких
наука, факултет у области друштвено - хуманистичких наука, шумарски,
пољопривредни или машински факултет - VII/1 степен, 3 године радног искуства, положен стручни испит за рад у државним органима, познавање рада
на рачунару и познавање енглеског језика.

Радно место за административне послове
градоначелника

на одређено време због повећаног обима посла, до 31.
октобра 2014. године
УСЛОВИ: посебни услови: средња стручна спрема - IV степен, 6 месеци радног искуства и положен стручни испит за рад у државним органима.

Радно место за опште послове и социјална
питања

на одређено време због повећаног обима посла, до 31.
октобра 2014. године
УСЛОВИ: посебни услови: средња стручна спрема - IV степен, 6 месеци радног искуства и положен стручни испит за рад у државним органима.

Радно место за административно - техничке
послове
на одређено време због повећаног обима посла, до 31.
октобра 2014. године

УСЛОВИ: посебни услови: средња стручна спрема - IV степен, 6 месеци радног искуства, познавање рада на рачунару и положен стручни испит за рад
у државним органима.
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Радно место за административне послове у
области спровођења урбанистичких планова
на одређено време због повећаног обима посла, до 31.
октобра 2014. године

УСЛОВИ: посебни услови: средња архитектонска школа, средња грађевинска
школа - IV степен, 6 месеци радног искуства, положен стручни испит за рад у
државним органима и познавање рада на рачунару.

Радно место за активну картотеку

на одређено време због повећаног обима посла, до 31.
октобра 2014. године
УСЛОВИ: посебни услови: средња стручна спрема - IV степен, 6 месеци радног искуства и положен стручни испит за рад у државним органима.

Радно место за пасивну картотеку и интерни
пријем и отпремање поште
на одређено време због повећаног обима посла, до 31.
октобра 2014. године

УСЛОВИ: посебни услови: средња стручна спрема - друштвеног смера - IV
степен, 6 месеци радног искуства и положен стручни испит за рад у државним органима.

Благајник

на одређено време због повећаног обима посла, до 31.
октобра 2014. године
УСЛОВИ: посебни услови: економска школа, гимназија или позивно усмерено
образовање средњег степена, смер економски или финансијски - IV степен,
3 године радног искуства и положен стручни испит за рад у државним органима.

Радно место за послове одржавања хардвера
на одређено време због повећаног обима посла, до 31.
октобра 2014. године
2 извршиоца

УСЛОВИ: посебни услови: средња стручна спрема - информатичке струке - IV
степен, 6 месеци радног искуства.

Радно место за административне послове и
послове бирачког списка и регистра становника
на одређено време због повећаног обима посла, до 31.
октобра 2014. године

УСЛОВИ: посебни услови: средња стручна спрема - IV степен, 6 месеци радног искуства и положен стручни испит за рад у државним органима.

Радно место за матичну евиденцију и архиву
на одређено време због повећаног обима посла, до 31.
октобра 2014. године

УСЛОВИ: посебни услови: средња стручна спрема - IV степен, 6 месеци радног искуства и положен стручни испит за рад у државним органима.

Радно место за послове месне канцеларије и
скупштине месне заједнице
на одређено време због повећаног обима посла, до 31.
октобра 2014. године

УСЛОВИ: посебни услови: средња стручна спрема - IV степен, 3 године радног искуства, познавање рада на рачунару и положен стручни испит за рад
у државним органима.
ОСТАЛО: општи услови за сва радна места: да је кандидат држављанин Републике Србије, да је пунолетан, да поседује 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 Градској управи. Пријаве на оглас за заснивање радног односа на одређено
време са доказима о испуњавању услова у погледу општих и посебних услова из огласа, осим доказа о општој здравственој способности и положеном
стручном испиту за рад у државним органима, подносе се у року од 8 дана од
дана објављивања на огласној табли Националне службе за запошљавање,
односно у публикацији „Послови“. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће
се узети у разматрање. Пријаве са доказима о испуњавању услова из огласа
могу се предати лично у Градском услужном центру или поштом, на горенаведену адресу.

Пирот
ОПШТИНСКА УПРАВА
ОПШТИНЕ БЕЛА ПАЛАНКА

18310 Бела Паланка, Карађорђева 28
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Возач
УСЛОВИ: IV степен стручне спреме, економског смера, гимназија или прехрамбеног смера, једна година радног искуства.

Пословни секретар председника општине
УСЛОВИ: IV степен стручне спреме, гимназија или туристички смер, једна
година радног искуства, положен стручни испит за рад у органима државне
управе.
ОСТАЛО: Рок за подношење пријава је 8 дана од дана објављивања. Поред
услова предвиђених Правилником о унутрашњој организацији и систематизацији радних места, кандидат треба да испуњава и услове из чл. 6 Закона о
радним односима у државним органима, да је држављанин Републике Србије,
да има општу здравствену способност и да није осуђиван за кривично дело
на безусловну казну затвора од најмање шест месеци или за кажњива дела
која га чине неподобним за обављање послова у државном органу. Пријаве
се могу предати на шалтеру бр. 1, у Услужном центру или послати поштом на
адресу: Општина Бела Паланка, Карађорђева 28.

ОПШТИНСКА УПРАВА
ОПШТИНЕ БЕЛА ПАЛАНКА

18310 Бела Паланка, Карађорђева 28

Послови у области привреде и предузетништва
УСЛОВИ: VII степен стручне спреме, факултет одбране и заштите, технички факултет, економски факултет, једна година радног искуства, положен
стручни испит за рад у органима државне управе.

Послови издавања грађевинских дозвола и
комунално-стамбени послови
УСЛОВИ: VI степен стручне спреме, правни, економски смер, једна година
радног искуства, положен стручни испит за рад у органима државне управе.
ОСТАЛО: Рок за подношење пријава је 8 дана од дана објављивања. Поред
услова предвиђених Правилником о унутрашњој организацији и систематизацији радних места, кандидат треба да испуњава и услове из чл. 6 Закона о
радним односима у државним органима, да је држављанин Републике Србије,
да има општу здравствену способност и да није осуђиван за кривично дело
на безусловну казну затвора од најмање шест месеци или за кажњива дела
која га чине неподобним за обављање послова у државном органу. Пријаве
се могу предати на шалтеру бр. 1, у Услужном центру или послати поштом на
адресу: Општина Бела Паланка, Карађорђева 28.

П р и ј е по љ е
ОПШТИНА СЈЕНИЦА ОПШТИНСКО ВЕЋЕ
36310 Сјеница, Краља Петра I, тел. 020/741-039

Начелник Општинске управе општине Сјеница
на мандатни период од 5 година

УСЛОВИ: општи услови: да је кандидат држављанин Републике Србије, да је
пунолетан, да има општу здравствену способност, прописану стручну спрему, да није осуђиван и да се не води кривични поступак 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. Посебни
услови: завршен правни факултет, положен стручни испит за рад у органима државне управе, најмање 5 година радног искуства у струци. Кандидат
је дужан да поднесе следећу документацију: пријаву, оверену фотокопију
дипломе правног факултета, оверену фотокопију уверења о положеном
стручном испиту за рад у државним органима или оверену фотокопију уверења о положеном правосудном испиту, уверење о радном искуству, уверење да лице није осуђивано за кривично дело којим је предвиђена казна
затвора од најмање 6 месеци, уверење да се не води кривични поступак за
кривично дело које га чини неподобним за обављање послова у државном
органу, оверену фотокопију извода из матичне књиге држављана, оверену
фотокопију извода из матичне књиге рођених, оверену фотокопију личне
карте, уверење о општој здравственој способности. Пријаве се подносе у
року од 8 дана од дана објављивања у публикацији „Послови“, на адресу:
Општинско веће општине Сјеница, Краља Петра I, 36310 Сјеница, са назнаком: „Пријава на конкурс за избор начелника ОУ“, у затвореној коверти.
Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узети у разматрање. Контакт
телефон: 020/741-039.

См е д е р е в о
ЦЕНТАР ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД

11320 Велика Плана, Пионирска 1, тел/факс: 026/521-048,
514-825

Директор

на период од 4 године
УСЛОВИ: VII степен стручне спреме, високо образовање на студијама другог
степена (мастер академске студије, специјалистичке академске студије, спе-

Бесплатна публикација о запошљавању

цијалистичке струковне студије), односно на основним студијама у трајању
од најмање четири године и одговарајући академски, односно стручни назив
утврђен у области правних, економских, психолошких, педагошких, андрагошких и социолошких наука, односно стручни назив: дипломирани социјални радник, најмање 5 година радног искуства у струци, држављанство Републике Србије, да кандидат поседује организаторске способности, да се против
кандидата не води кривични поступак и да није осуђиван на безусловну казну
затвора за кажњиво дело које га чини неподобним за рад у државним органима, општа здравствена способност која се доказује лекарским уверењем, са
кратком радном биографијом. Кандидат је дужан да поднесе програм рада за
мандатни период за који се конкурише. Избор директора врши се на период
од 4 године. Пријаве са доказима о испуњености услова доставити у року од
15 дана од дана објављивања, на адресу Центра за социјални рад. Непотпуне
и неблаговремене пријаве неће се разматрати.

Сомбо р
ГРАДСКА УПРАВА
ГРАДА СОМБОРА

25000 Сомбор, Трг цара Уроша 1

Заменик начелника Градске управе Града
Сомбора
на период од 5 година

УСЛОВИ: Кандидат уз пријаву мора да приложе следеће доказе: доказ о
завршеном правном факултету; уверење о држављанству Републике Србије;
извод из матичне књиге рођених; уверење 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 државним органима; доказ
о општој здравственој способности. Посебни услови: 5 година радног искуства у струци; положен државни стручни испит. Приложена документа која
служе као доказ о испуњености услова огласа морају бити у оригиналу или
оверена фотокопија. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узимати
у разматрање. Рок за пријаву је 15 дана од дана објављивања у публикацији
“Послови”.

Сремска Митровица
ПОНИШТЕЊЕ ОГЛАСА
ГРАД СРЕМСКА МИТРОВИЦА
ГРАДСКА УПРАВА ЗА БУЏЕТ И ФИНАНСИЈЕ
22000 Сремска Митровица, Светог Димитрија 13
тел. 022/610-566, лок. 143

Оглас објављен 25.06.2014. године у публикацији „Послови“, за
радно место: координатор за економски развој, на одређено време
до 12 месеци, због повећаног обима посла, за рад у Градској управи
за буџет и финансије, Града Сремска Митровица, поништава се у
целини.

ГРАД СРЕМСКА МИТРОВИЦА
ГРАДСКА УПРАВА ЗА УРБАНИЗАМ,
КОМУНАЛНЕ И ИНСПЕКЦИЈСКЕ ПОСЛОВЕ
22000 Сремска Митровица, Светог Димитрија 13
тел. 022/610-566, лок. 143

Послови изградње енергетских објеката

на одређено време до 12 месеци, због повећаног обима
посла, за рад у Градској управи за урбанизам, комуналне и
инспекцијске послове Града Сремска Митровица
УСЛОВИ: поред општих услова прописаних чланом 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 техничко - технолошких наука - машинско инжењерство или друге техничке науке; 1 година радног искуства у струци; положен државни стручни испит. Уз
пријаву на оглас доставити доказе о испуњавању општих и посебних услова
у оригиналу или у овереној фотокопији: диплому о стеченој стручној спреми, уверење о држављанству (не старије од 6 месеци), 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 здравственој способности доставља изабрани кандидат.
Пријаве се подносе начелнику Градске управе за урбанизам, комуналне и
инспекцијске послове Града Сремска Митровица, на адресу: Градска управа
за урбанизам, комуналне и инспекцијске послове, са назнаком: „За оглас послови изградње енергетских објеката“. Оглас је отворен 8 дана од дана
објављивања у публикацији „Послови“. Непотпуне и неблаговремене пријаве
неће се разматрати. Информације на број телефона: 022/610-566, лок. 143.
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ГРАД СРЕМСКА МИТРОВИЦА
ГРАДСКА УПРАВА ЗА ОБРАЗОВАЊЕ

22000 Сремска Митровица, Светог Димитрија 13
тел. 022/610-566, лок. 143

Послови из области финансија

на одређено време ради замене до повратка одсутног
радника, за рад у Градској управи за образовање, Града
Сремска Митровица
УСЛОВИ: поред општих услова прописаних чланом 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 студијама првог степена у
трајању од најмање четири године - основним академским студијама, област
друштвених наука, 1 година радног искуства у струци, положен државни
стручни испит. Уз пријаву на оглас доставити доказе о испуњавању општих
и посебних услова у оригиналу или у овереној фотокопији: диплому о стеченој стручној спреми, уверење о држављанству (не старије од 6 месеци),
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 здравственој способности доставља
изабрани кандидат. Пријаве се подносе начелнику Градске управе за образовање, Града Сремска Митровица, на адресу Градске управе, са назнаком:
„За оглас - послови из области финансија“. Оглас је отворен 8 дана од дана
објављивања у публикацији „Послови“. Непотпуне и неблаговремене пријаве
неће се разматрати. Информације на број телефона: 022/610-566, лок. 143.

ОПШТИНА ИНЂИЈА
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ

22320 Инђија, Цара Душана 1
тел. 022/561-322

Начелник Општинске управе
на мандатни период од 5 година

УСЛОВИ: посебни услови: VII/1 степен стручне спреме, завршен правни
факултет, положен испит за рад у државним органима и најмање 5 година радног искуства у струци. Доказ о испуњености општих услова: уверење
о држављанству (не старије од 6 месеци); извод из матичне књиге рођених, лекарско уверење о општој здравственој способности (издато након
објављивања огласа), 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 (не старије од 6 месеци); копија личне карте. Доказ о испуњености
посебних услова: диплома о стеченој стручној спреми, потврда или уверење
о радном искуству, уверење о положеном стручном испиту за рад у органима
државне управе, остали докази. Кандидати су уз пријаву на оглас дужни да
доставе доказ о испуњавању општих и посебних услова, у оригиналу или у
овереној фотокопији, у року од 8 дана од дана објављивања у публикацији
„Послови“. Поставити се може кандидат који испуњава опште и посебне услове огласа. Одлука о постављењу између пријављених кандидата биће донета
у року од 15 дана од дана истека рока за пријављивање кандидата. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати. Пријаве са документацијом доставити на адресу: Општинска управа Општине Инђија, Инђија, Цара
Душана 1 или на писарници Општинске управе Општине Инђија, са назнаком: „Пријава на оглас“.

ОПШТИНА ШИД ОПШТИНСКА УПРАВА
Шид, Карађорђева 2

Извршилац за административне послове
3 извршиоца

УСЛОВИ: IV степен, правног или економског смера, биротехничар или гимназија, 1 година радног искуства са прописаном стручном спремом, општа
психолошка способност за рад са странкама, познавање рада на рачунару,
положен државни стручни испит. Поред наведених услова, кандидат треба да
испуњава и опште услове: држављанство Републике Србије, да је кандидат
пунолетан, 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.

Извршилац писарнице
УСЛОВИ: IV степен, правног, економског смера или гимназија, 1 година радног искуства са прописаном стручном спремом, познавање рада на рачунару,
положен државни стручни испит. Поред наведених услова, кандидат треба да
испуњава и опште услове: држављанство Републике Србије, да је кандидат
пунолетан, 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.
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Достављач
2 извршиоца

УСЛОВИ: основно образовање, држављанство Републике Србије, да је кандидат пунолетан, 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.

Спремачица
УСЛОВИ: основно образовање, држављанство Републике Србије, да је кандидат пунолетан, 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.

Извршилац за послове издвојеног шалтера
поште
УСЛОВИ: IV степен, економског, правног, пољопривредно - машинског смера или електротехничар рачунара, 1 година радног искуства са прописаном стручном спремом, општа психолошка способност за рад са странкама,
познавање рада на рачунару, положен државни стручни испит. Поред наведених услова, кандидат треба да испуњава и опште услове: држављанство
Републике Србије, да је кандидат пунолетан, 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.

Извршилац за финансијско - материјалне
послове и ликвидатуре борачко - инвалидске
заштите
УСЛОВИ: IV степен, правног или економског смера, 1 година радног искуства
са прописаном стручном спремом, познавање рада на рачунару, положен
државни стручни испит. Поред наведених услова, кандидат треба да испуњава и опште услове: држављанство Републике Србије, да је кандидат пунолетан, 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.

Извршилац за послове трезора
УСЛОВИ: високо образовање стечено на студијама првог степена у области
економских наука (основне академске, односно струковне студије у трајању
од три године), односно на студијама у трајању до три године - више образовање - економиста, 1 година радног искуства са прописаном стручном спремом, познавање рада на рачунару, положен државни стручни испит. Поред
наведених услова, кандидат треба да испуњава и опште услове: држављанство Републике Србије, да је кандидат пунолетан, 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.

Помоћник извршиоца за послове јавних
набавки
УСЛОВИ: високо образовање стечено на студијама првог степена у области
економских наука (основне академске, односно струковне студије у трајању
од три године), односно на студијама у трајању до три године - више образовање - економиста, 1 година радног искуства са прописаном стручном спремом, поседовање сертификата за јавне набавке, познавање рада на рачунару, положен државни стручни испит. Поред наведених услова, кандидат
треба да испуњава и опште услове: држављанство Републике Србије, да је
кандидат пунолетан, 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.

Извршилац за пријем и обраду захтева
УСЛОВИ: високо образовање стечено на студијама првог степена у области
техничко - технолошких или природно - математичких наука (основне академске, односно струковне студије у трајању од три године), односно на студијама у трајању до три године - више образовање - грађевински инжењер
или инжењер заштите животне средине, 1 година радног искуства са прописаном стручном спремом, општа психолошка способност за рад са странкама,
познавање рада на рачунару, положен државни стручни испит. Поред наведених услова, кандидат треба да испуњава и опште услове: држављанство
Републике Србије, да је кандидат пунолетан, 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.

Извршилац за стручно - техничке послове
управљања општинском имовином
УСЛОВИ: високо образовање стечено на студијама другог степена у области
техничко - технолошких (дипломске академске студије - мастер, специјалистичке академске студије, специјалистичке струковне студије), односно
на основним студијама у трајању од најмање четири године - дипломирани
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грађевински инжењер или дипломирани инжењер архитектуре, 1 година радног искуства са прописаном стручном спремом, познавање рада на рачунару,
положен државни стручни испит. Поред наведених услова, кандидат треба да
испуњава и опште услове: држављанство Републике Србије, да је кандидат
пунолетан, 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.

Координатор канцеларије за пољопривреду

Комунални инспектор

УСЛОВИ: IV степен, пољопривредног или грађевинског смера, 1 година радног искуства са прописаном стручном спремом, познавање рада на рачунару,
положен државни стручни испит. Поред наведених услова, кандидат треба да
испуњава и опште услове: држављанство Републике Србије, да је кандидат
пунолетан, 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.

УСЛОВИ: високо образовање стечено на студијама другог степена у области
техничко - технолошких, друштвено - хуманистичких или правних наука
(дипломске академске студије - мастер, специјалистичке академске студије, специјалистичке струковне студије), односно на основним студијама у
трајању од најмање четири године, дипломирани инжењер заштите животне
средине, дипломирани инжењер технологије, дипломирани инжењер шумарства, дипломирани биолог, дипломирани хемичар, професор одбране и
заштите или дипломирани правник, 3 године радног искуства са прописаном
стручном спремом, познавање рада на рачунару, положен државни стручни
испит. Поред наведених услова, кандидат треба да испуњава и опште услове:
држављанство Републике Србије, да је кандидат пунолетан, 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.

УСЛОВИ: високо образовање стечено у образовном - научном пољу економских или техничко - технолошких наука на студијама другог степена (дипломске академске студије - мастер, специјалистичке академске студије, специјалистичке струковне студије), односно на основним студијама у трајању од
најмање четири године - дипломирани економиста, дипломирани инжењер
пољопривреде, 1 година радног искуства са прописаном стручном спремом,
познавање рада на рачунару и положен државни стручни испит. Поред наведених услова, кандидат треба да испуњава и опште услове: држављанство
Републике Србије, да је кандидат пунолетан, 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.

Извршилац за послове Скупштине
УСЛОВИ: високо образовање стечено у образовном - научном пољу правних наука на студијама другог степена (дипломске специјалистичке академске студије), односно на основним студијама у трајању од најмање четири
године - дипломирани правник, 1 година радног искуства са прописаном
стручном спремом, познавање рада на рачунару и положен државни стручни
испит. Поред наведених услова, кандидат треба да испуњава и опште услове:
држављанство Републике Србије, да је кандидат пунолетан, 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.

Извршилац за послове развоја и привреде
УСЛОВИ: високо образовање на студијама првог степена у области економских или техничко - технолошких наука (основне академске, односно
струковне студије у трајању од три године), односно на студијама у трајању
до три године - више образовање - економиста или електроинжењер, 1 година радног искуства са прописаном стручном спремом, познавање рада на
рачунару, положен државни стручни испит. Поред наведених услова, кандидат треба да испуњава и опште услове: држављанство Републике Србије, да
је кандидат пунолетан, 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.

Извршилац за израду пројеката и послове
развоја
УСЛОВИ: високо образовање стечено у образовном - научном пољу економских, друштвено - хуманистичких или природно - математичких наука на
студијама другог степена (дипломске академске студије - мастер, специјалистичке академске студије, специјалистичке струковне студије), односно на
основним студијама у трајању од најмање четири године - дипломирани економиста, дипломирани менаџер или дипломирани политиколог, 1 година радног искуства са прописаном стручном спремом, познавање рада на рачунару
и положен државни стручни испит. Поред наведених услова, кандидат треба
да испуњава и опште услове: држављанство Републике Србије, да је кандидат пунолетан, 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.

Извршилац за послове туризма
УСЛОВИ: високо образовање стечено на студијама првог степена у области
економских или природно - математичких наука (основне академске, односно
струковне студије у трајању од три године), односно на студијама у трајању
до три године - више образовање - економиста или економиста за туризам, 1
година радног искуства са прописаном стручном спремом, познавање рада на
рачунару, положен државни стручни испит. Поред наведених услова, кандидат треба да испуњава и опште услове: држављанство Републике Србије, да
је кандидат пунолетан, 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.

Извршилац за послове односа са јавношћу и
уређење сајтова
УСЛОВИ: IV степен, правног или економског смера, 1 година радног искуства
са прописаном стручном спремом, познавање рада на рачунару, положен
државни стручни испит. Поред наведених услова, кандидат треба да испуњава и опште услове: држављанство Републике Србије, да је кандидат пунолетан, 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.
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Извршилац за послове развоја пољопривреде

Извршилац за пружање стручне помоћи
пољопривредницима
УСЛОВИ: IV степен, пољопривредног смера, 1 година радног искуства са прописаном стручном спремом, познавање рада на рачунару и положен државни стручни испит. Поред наведених услова, кандидат треба да испуњава и
опште услове: држављанство Републике Србије, да је кандидат пунолетан, 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.

Координатор канцеларије за младе
УСЛОВИ: IV степен, друштвеног или техничког смера, 1 година радног искуства са прописаном стручном спремом, познавање рада на рачунару и положен државни стручни испит. Поред наведених услова, кандидат треба да
испуњава и опште услове: држављанство Републике Србије, да је кандидат
пунолетан, 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.
ОСТАЛО: уз пријаву о испуњавању услова огласа, кандидати треба да доставе и следеће доказе: извод из матичне књиге рођених, уверење о држављанству, диплому о стручној спреми, уверење надлежног суда да није осуђиван
за наведено кривично дело, лекарско уверење о здравственој способности
доставља се након доношења одлуке о избору кандидата. Рок за пријаву је 8
дана од дана објављивања. Пријаве на оглас доставити на адресу: Општинска управа Општине Шид, Карађорђева 2, Шид.

Ужице
ПОНИШТЕЊЕ КОНКУРСА
ОПШТИНСКА УПРАВА
ОПШТИНЕ БАЈИНА БАШТА

31250 Бајина Башта, Душана Вишића 28
тел. 031/865-281
Конкурс објављен 25.06.2014. године у публикацији „Послови“,
поништава се у целости.

НАРОДНА БИБЛИОТЕКА АРИЉЕ

31230 Ариље, Светог Ахилија 33, тел. 031/893-933

Директор

на период од 4 године
УСЛОВИ: VII степен стручне спреме, филозофски или филолошки факултет;
радно искуство од 3 године; уверење о држављанству (не старије од 6 месеци); извод из матичне књиге рођених; уверење о општој здравственој способности (не старије од 6 месеци); уверење да особа није кривично гоњена и
да се против ње не води кривични поступак (не старије од 6 месеци).

ОПШТИНСКА УПРАВА
ОПШТИНЕ КОСЈЕРИЋ

31260 Косјерић, Олге Грбић 10
тел. 031/781-460

Радник у писарници

(овера потписа, преписа и рукописа; послови издавања

09.07.2014. | Број 577 |

31

Администрација и управа / Трговина и услуге
радних књижица; пријем поднеска, пружање информација
странкама; завођење предмета; пријем/експедиција поште;
распоређивање аката; послови архивирања података
и аката; технички секретар; послови протокола; ПР;
телефониста)
на одређено време до повратка раднице са боловања
УСЛОВИ: IV степен стручне спреме, економског смера, 2 године радног искуства, положен стручни испит за рад у органима државне управе.
ОСТАЛО: уверење о држављанству; извод из матичне књиге рођених; оверена фотокопија доказа о стручној спреми; доказ о радном искуству - фотокопија радне књижице; уверење да се против кандидата не води кривични
поступак.
Пријаве поднети на горенаведену адресу, са назнаком: „За конкурс“. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узимати у разматрање.

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ
ОПШТИНЕ ЧАЈЕТИНА

31310 Чајетина, Александра Карађорђевића 28
тел. 031/831-151

Начелник Општинске управе
УСЛОВИ: дипломирани правник, са положеним стручним испитом за рад у
државним органима; најмање 5 година радног искуства у струци. Уз пријаву
кандидат је обавезан да поред посебних услова (оверене фотокопије дипломе; уверења о положеном стручном испиту; уверења о радном искуству) приложи и доказе о испуњености општих услова: уверење о држављанству РС;
доказ да кандидат има општу здравствену способност; доказ да није осуђиван за кривично дело на безусловну казну затвора од најмање 6 месеци или
за кажњиво дело које га чини неподобним за обављање послова за рад у
државном органу.
Пријаве слати на горенаведену адресу, са назнаком: „Пријава на оглас“.

Ваљево
ОПШТИНСКА УПРАВА
ОПШТИНЕ ЛАЈКОВАЦ

14224 Лајковац, Омладински трг 1
тел. 014/72-760

Возач

за рад у Одељењу за општу управу и друштвене делатности,
на одређено време од 6 месеци
УСЛОВИ: III степен стручне спреме, положен возачки испит „Ц“ категорије.
Поред услова наведених у огласу, кандидат треба да испуњава и услове из
члана 6 Закона о радним односима у државним органима.
Пријаве са доказима о испуњавању услова огласа доставити поштом, на горенаведену адресу.

Зајечар
ЗАВИЧАЈНИ МУЗЕЈ КЊАЖЕВАЦ
19350 Књажевац, Карађорђева 15
тел. 019/731-407

Директор

на мандатни период од четири године
УСЛОВИ: Право учешћа на конкурсу имају сва заинтересована лица која
поред општих услова прописаних законом испуњавају и следеће посебне
услове: високо образовање стечено на студијама другог степена (мастер
академске студије, специјалистичке академске студије, специјалистичке
струковне студије, магистар наука), у научном пољу друштвено-хуманистичких, техничко-технолошких или природно-математичких наука, односно на
основним студијама у трајању од најмање 4 године на економском, правном,
факултету политичких наука, односно другом факултету друштвеног, природног смера или неком од техничко-технолошких факултета; најмање три
године радног искуства; организаторске способности. Уз пријаву доставити:
диплому о високом образовању, извод из држављанства, потврду о потребном радном искуству, уверење из казнене евиденције надлежне полицијске
управе Министарства унутрашњих послова да лице није осуђивано за неко од
кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђивано
за неко од кривичних дела против привреде, кривична дела против заштите
животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело
преваре и уверење надлежног основног и вишег суда да се не води кривични
поступак - која не могу бити издата пре дана објављивања конкурса. Рок за
достављање пријава је 15 дана од дана објављивања.
Пријаве, као и горенаведена документација достављају се у оригиналу или у
овереној фотокопији, на горенаведену адресу.
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Трговина и услуге
ШТАМПА СИСТЕМ

11070 Нови Београд, Булевар Милутина Миланковића 19
е-mail: posao@stampa.rs

Продавац

на одређено време
50 извршилаца
УСЛОВИ: IV или III степен стручне спреме у било ком занимању, пожељно
радно искуство на истим или сличним пословима, познавање рада на рачунару. Биографије слати поштом на наведену адресу или на е-mail: posao@
stampa.rs.

„СТАРИ ТАМИШ“ АД

26000 Панчево, Кестенова 4
тел. 013/2638-201
e-mail: zaposlenje@staritamis.rs

Кувар

на одређено време
Опис послова: кувар у ресторану за раднике и за ВИП госте.
УСЛОВИ: III степен, кувар једноставних јела; III степен, кувар индустријских
јела; IV степен, кувар; посебна знања и вештине: енглески језик - почетни ниво; пробни рад 1 месец. Напомена: пријаве за посао слати искључиво
мејлом.

„КЛИМА - ТЕХНИКА“ ДОО
11030 Београд, Пожешка 37-39
тел. 011/3058-825

Сервисер опреме за климатизацију
на одређено време до 12 месеци
за рад у Ужицу

УСЛОВИ: III, IV, V или VI степен стручне спреме, машинске струке за расхладне уређаје, обавезно радно искуство 2 године, возачка дозвола “Б” категорије, основна информатичка обука (Windows, Wоrd, Еxcel, Еxplorer, Оutlook),
теренски рад, пробни рад 6 месеци. Радне биографије доставити поштом или
на е-mail: marijana.jovicic@klimatehnika.com. Додатне информације могу се
добити на број телефона: 011/3058-825. Конкурс је отворен до 23.07.2014.
године.

„SIMPLE“ - ФРИЗЕРСКИ САЛОН
11000 Београд, Узун Миркова 3
тел. 064/3230-332

Мушко - женски фризер
на одређено време

УСЛОВИ: III или II степен стручне спреме, 12 месеци радног искуства на
наведеним пословима. Рок за пријављивање је 30 дана од дана објављивања.

„РАВЕЛ“ ДОО

24000 Суботица, Нушићева 2
тел. 060/554-67-03

Посластичар

на одређено време од 6 месеци
УСЛОВИ: III степен стручне спреме, прехрамбене или угоститељске струке, у
занимању: посластичар или кувар, 12 месеци искуства у припреми колача и
пецива, рад у сменама, могућност заснивања сталног радног односа. Заинтересовани кандидати могу да се јаве на горенаведени број телефона, радним
данима, од 09,00 до 15,00 часова. Лице за контакт: Дубравка Стефановић.
Рок за пријаву је до 15.07.2014. године.

ДАМИР ШИТЕ - ИЗВРШИТЕЉ
24000 Суботица, Максима Горког 9
тел. 024/554-266

Помоћник извршитеља - приправник
на одређено време
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Трговина и услуге / Грађевинарство и индустрија
УСЛОВИ: посебни услови: стечено високо образовање, завршен правни
факултет, рачунарска писменост, знање језика средине (мађарски језик) сматраће се предношћу. Општи услови: да је кандидат држављанин Републике
Србије, да му није престајао радни однос код претходног послодавца због
теже повреде радне дужности, да против њега није покренута истрага, нити
је покренута оптужница и да први пут заснива радни однос са завршеним
правним факултетом.
ОСТАЛО: докази који се прилажу уз пријаву на конкурс: радна биографија
(CV), диплома којом се потврђује стручна спрема (у фотокопији, оригинал на
увид), други докази о стеченим знањима и вештинама. Детаљан опис радног
места и посебних услова, потребних знања и способности кандидата који се
проверавају за рад, као и о начину одабира кандидата, могу се лично сазнати у канцеларији извршитеља, код пословног секретара. Рок за подношење
пријаве је до 15.07.2014. године. Пријаве се шаљу на адресу: Канцеларија
извршитеља Дамир Шите, Суботица, Максима Горког 9-11/први спрат, са назнаком: „За конкурс“ или на e-mail: konkurs@izvrsiteljsu.rs. Особа задужена за
давање информација о конкурсу: Јасмина Лачански, број телефона: 024/554266. Неблаговремене и пријаве уз које нису приложени сви тражени докази
биће одбачене. Канцеларија извршитеља ће контактирати само кандидате
који уђу у ужи избор, иста не врши дискриминацију на основу расе, боје коже,
пола, вероисповести, националности, етничког порекла или инвалидитета.
Одабир кандидата се заснива на квалитету и конкурс је отворен за све који
испуњавају утврђене услове. Место, дан и време провере оспособљености,
знања и вештина у поступку одабира кандидата утврдиће се накнадно, о
чему ће кандидати који уђу у ужи избор бити појединачно обавештени.

ИЗДАВАЧКА КУЋА „ПРОМЕТЕЈ“ ДОО НОВИ САД
21000 Нови Сад, Трг Марије Трандафил 11

Трговачки путник - аквизитер
за рад у Београду
2 извршиоца

УСЛОВИ: средња школа - IV степен стручне спреме, обавезна возачка дозвола, теренски рад, врста радног односа/ангажовања: уговор о делу. Заинтересовани кандидати конкуришу слањем пријаве на e-mail: prometej1@open.
telekom.rs или позивом на број телефона: 011/3295-708.

ЈП ПОСЛОВНО - РЕКРЕАТИВНИ ЦЕНТАР
„RELAX“
26210 Ковачица, Виноградска 2

Куварица - кувар

до повратка запослене са породиљског одсуства
УСЛОВИ: IV степен стручне спреме, угоститељска школа, кувар, минимум
годину дана искуства у струци, пребивалиште на територији општине Ковачица.

Рецепционерка - рецепционер
УСЛОВИ: IV степен стручне спреме, туристичке струке, радно искуство на
истим или сличним пословима минимум годину дана, обавезно познавање
енглеског језика, добре организационе и комуникационе способности, изражен тимски дух, флексибилност и креативност, добра комуникација са колегама, спремност за рад у сменама и викендом, пребивалиште на територији
општине Ковачица.

Шанкерица - точилац пића
УСЛОВИ: Завршена средња школа, пребивалиште на територији општине
Ковачица, брзина и ефикасност у раду, добра комуникација са колегама,
спремност за рад у сменама и викендом.

„I - TАXI NAVIGATOR“ DOO

23000 Зрењанин, Железничка 84

Такси возач

10 извршилаца
УСЛОВИ: минимум III степен стручне спреме, лекарско уверење да је лице
способно за обављање послова такси возача, минимум 3 године активног
возачког искуства, возачка дозвола „Б“ категорије, теренски рад, ноћни рад,
рад ван просторија послодавца, обезбеђен превоз. Радни однос се заснива на
одређено време до 12 месеци, са пробним радом до 6 месеци.
Заинтересовани кандидати могу доставити биографије на e-mail: zoran.
micic@impel.cо.rs или на горенаведену адресу.

Национална служба
за запошљавање
Бесплатна публикација о запошљавању

ФРИЗЕРСКИ СТУДИО
„ЕLLЕ INSPIRATION“

11000 Београд, Бирчанинова 25, тел. 063/8683-033

Фризер

на одређено време
УСЛОВИ: III степен стручне спреме, 6 месеци радног искуства на наведеним
пословима. Заинтересовани кандидати треба да се јаве на бројеве телефона:
063/8683-033 или 069/1683-033. Рок за пријављивање је 15 дана од дана
објављивања.

СТР ПИЉАРНИЦА
„ЗЕЛЕНИ ШПАЈЗ“

21131 Петроварадин
e-mail: radojkаkovacevic@gmail.com

Продавац
УСЛОВИ: IV или III степен стручне спреме у наведеном занимању, 6 месеци
радног искуства, предвиђен је пробни рад 1 месец.

„SDR TEAM COMMERCE“ DОО

21000 Нови Сад, Милоша Црњанског 4/213
e-mail: rsladjan@sbb.rs

Комерцијалиста синдикалне продаје сребрног
накита
2 извршиоца

УСЛОВИ: IV степен стручне спреме, комерцијални техничар, 12 месеци радног искуства, положен возачки испит „Б“ категорије. Рок за пријављивање је
до попуне радних места.

Грађевинарство и индустрија
ДОО „ДРАЧА“

35260 Рековац, Светозара Марковића 2
тел. 035/8411-004

Директор

на мандатни период од четири године
УСЛОВИ: Кандидат за директора може бити лице које испуњава следеће услове: високо образовање - VII степен стручне спреме, дипломирани правник,
дипломирани економиста, дипломирани инжењер технологије, дипломирани инжењер машинства, дипломирани инжењер друге одговарајуће струке,
радно искуство 3 године у струци на руководећим пословима, да поседује
стручне и организационе способности, да није осуђиван и да се против њега
не води кривични поступак, да је држављанин Републике Србије, да поседује општу здравствену способност. Уз пријаву на конкурс доставити: оверен
препис - фотокопију дипломе о стеченом високом образовању, уверење о
општој здравственој способности, уверење суда да није под истрагом и да
се против кандидата не води кривични поступак, уверење о неосуђиваности
(из казнене евиденције надлежне полицијске управе), доказ о радном стажу,
доказе о поседовању организационих способности (факултативно), уверење
о држављанству. Документа која се подносе уз пријаву на конкурс не могу
бити старија од 6 месеци. Пријаве са доказима подносе се у року од 15 дана
од дана објављивања, на адресу: Скупштина каменолома „Драча“, Светозара
Марковића 2, 35260 Рековац, са назнаком: „За конкурс за директора каменолома “Драча“ д.о.о. - не отварај“. Пријаве се подносе лично или препорученом пошиљком. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узимати у
разматрање. Потребне информације у вези са конкурсом могу се добити на
број телефона: 035/8411-004.

„КОНСТРУКТОР КОНСАЛТИНГ“ ДОО
11000 Београд, Колонија 33
е-mail: оffice@kkonsalting.com

Административни и књиговодствени послови

на одређено време (искључиво за особе са инвалидитетом)
УСЛОВИ: IV степен стручне спреме, економског смера; познавање књиговодства; пожељно радно искуство од 12 месеци на истим или сличним пословима; пожељна возачка дозвола “Б” категорије; пожељно знање енглеског
језика; знање рада на рачунару. Место рада је у Раковици, Ослобођења
10 (зграда има три спрата - степениште). Пријаве слати на е-mail: оffice@
kkonsalting.com; достављање радних биографија на увид. Оглас је отворен
до 13.07.2014. године.
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„ЕЛЕКТРОЦЕНТАР“ ДОО

24000 Суботица, Јована Стерије Поповића 22
тел. 024/571-125

Електроинсталатер
2 извршиоца

Опос послова: постављање елктроинсталација у објектима.
УСЛОВИ: III, IV, V степен, електро струке, електроинсталатер, електромонтер
или VI степен, електроинжењер. Радне биографије (CV) доставити на e-mail:
оffice@еlektrocentar.rs или се јавити на број телефона: 024/571-125, у времену
од 08,00 до 15,00 часова. Рок за пријаву је до 15.07.2014. године.

ходно радно искуство минимум 2 године на пословима у струци, добро знање
рада на рачунару - основни пакет (Word, Excel, mail, Интернет), АutoCAD и
Pro Еngineer, пожељно знање једног страног језика (енглески/немачки), висок
ниво одговорности према послу, тачност, активна ангажованост, уредност и
спремност за тимски рад, аналитичко и пословно размишљање, кооперативност, комуникативност, одлучност и самосталност у раду, добре организационе способности, спремност на стално усавршавање.
Ако испуњавате услове и сматрате да бисте својим знањем допринели даљем
развоју пословања наше компаније, молимо да пријаву и биографију пошаљете на е-mail: info@tvbratstvo.rs или на горенаведену адресу, до 25.07.2014.
године. Само кандидати који уђу у ужи избор биће позвани на разговор.

„О & M INŽENJERING GROUP“ DOO

23000 Зрењанин, Радна зона Југоисток 1 бб

„ГЕОСОНДА - КОНСОЛИДАЦИЈА“ АД

Дипломирани машински инжењер

Геобушач

УСЛОВИ: област конструкције, одлично познавање Excel-a, радно искуство
минимум 1 година на пословима у производним погонима и конструкцији
машина и опреме, знање рада у МS Office-u, CAD-u, програм AutoDesk, знање
страног језика (енглески) и положен возачки испит „Б“ категорије.

11000 Београд, Краљице Марије 25, тел. 011/3222-157
на одређено време
10 извршилаца
УСЛОВИ: бушачи са искуством на ротационом и ударном ротационом бушењу
(радно искуство у занимању више од 6 месеци), теренски рад. Особа за контакт: Драган Станојевић.

PKC WIRING SYSTEMS SОО

Машински погонски инжењер
УСЛОВИ: радно искуство минимум 1 година на пословима у производним
погонима и конструкцији машина и опреме, познавање рада у МS Office,
CAD-u, пожељно знање страног језика (енглески) и положен возачки испит
„Б“ категорије.

11300 Смедерево, Шалиначка бб

Дипломирани грађевински инжењер

Оператер у производњи

УСЛОВИ: радно искуство минимум 3 године на пословима из области челичне конструкције, знање рада у МS Office-u, CAD-u, знање страног језика
(енглески) и положен возачки испит „Б“ категорије.

20 извршилаца

УСЛОВИ: најмање III степен стручне спреме, без обзира на занимање, пробни рад 4 месеца, рад у сменама, рад у производњи је предност, прецизност у
раду, способност тимског рада, кандидати не смеју бити далтонисти, рад се
обавља на основу упутства. Оглас је отворен до попуне радних места. Конкурсна документација се доставља на горенаведену адресу.

ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ПРОФЕСИОНАЛНУ
РЕХАБИЛИТАЦИЈУ
И ЗАПОШЉАВАЊЕ ОСОБА СА ИНВАЛИДИТЕТОМ
„ДЕС“ ДОО У РЕСТРУКТУРИРАЊУ
19000 Зајечар, Неготински пут бб

Референт набавке
УСЛОВИ: Завршен минимум IV степен стручне спреме (машинске или економске струке), радно искуство минимум 2 године на истим или сличним пословима, знање рада у МS Office-u, знање страног језика (енглески) и положен
возачки испит „Б“ категорије.

Бравар - монтер
2 извршиоца

УСЛОВИ: III степен стручне спреме, радно искуство минимум 3 године на
пословима бравара - монтера, рад на висини, положен возачки испит „Б“
категорије.

Заваривач

Столар

са минимум од 12 месеци радног искуства
2 извршиоца
УСЛОВИ: III степен стручне спреме. Потребна документа: решење о инвалидности или процењеној радној способности о запошљавању под посебним условима; оригинал или оверена фотокопија дипломе о стеченом образовању. Оглас је отворен 15 дана од дана објављивања, односно дуже до
попуне радних места.

Бравар

са минимум од 12 месеци радног искуства
2 извршиоца
УСЛОВИ: III степен стручне спреме. Потребна документа: решење о инвалидности или процењеној радној способности о запошљавању под посебним условима; оригинал или оверена фотокопија дипломе о стеченом образовању. Оглас је отворен 15 дана од дана објављивања, односно дуже до
попуне радних места.

„ТАТРАВАГОНКА БРАТСТВО“
СУБОТИЦА ДОО
24000 Суботица, Биковачки пут 2

Конструктор

на одређено време од 12 месеци
Опис послова: обавља послове конструисања и врши електронску обраду истих, израђује нову и разрађује постојећу конструкциону документацију, проверава функционалност конструкције и прорачуна, прати развој по
питању стандарда и техничких прописа, израђује конструктивну документацију за процес производње, оперативно сарађује у праћењу и надзору са
снимачима кроз размену података и информација везаних за шинска возила,
пружа техничку подршку процеса производње и предузећа у склопу усвојених планова.

2 извршиоца

УСЛОВИ: III степен стручне спреме, радно искуство минимум 3 године на
пословима вариоца, неопходно искуство у варењу са ЦО2 и Рел, положен
возачки испит „Б“ категорије.
ОСТАЛО: оглас је отворен 30 дана, до 02.08.2014. године. Уз пријаву приложити сва уверења и документа о испуњавању услова огласа. Пријаве слати
на адресу: „О & M INŽENJERING GROUP“ DOO, 23000 Зрењанин, Радна зона
Југоисток 1 бб, е-mail: оffice@оminzenjering.com или доставити лично на портирницу.

АД „ВОЈВОДИНАПУТ - ЗРЕЊАНИН“
23000 Зрењанин, Жарка Зрењанина 75

Организатор рачуноводственог пословања
УСЛОВИ: место рада је у Зрењанину, уз могућност рада у Београду, VII/1 степен стручне спреме, дипломирани економиста, са 5 година радног искуства;
IV степен стручне спреме, економског смера, са 5 година радног искуства,
познавање рада на рачунару (Windows окружење и рад на МS Office пакету).
Личне карактеристике: тимски рад, поузданост, ефикасност, поверљивост,
лојалност, добре организаторске способности, способност резоновања да
дефинише проблем, прикупи податке, извуче валидне закључке и да предло-

Tржиштe рада

Аналитички приступ
запошљавању

УСЛОВИ: висока или виша школска спрема - машинског смера, потребно прет-
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ге решења. Радни однос се заснива на одређено време до 12 месеци. Оглас
је отворен до 04.08.2014. године. Уколико сте заинтересовани, поседујете
потребне квалификације и способности, пријаву са назнаком за позицију и
CV пошаљите на горенаведену адресу или на е-mail: оffice@vojvodinaput-zr.rs.

Mедицина
ДОМ ЗДРАВЉА ЖИТОРАЂА

18412 Житорађа, Топлички хероји 55, тел. 027/8362-025

Доктор медицине
на одређено време
2 извршиоца

УСЛОВИ: завршен медицински факултет, звање: доктор медицине, VII степен
стручне спреме. Заинтересовани кандидати уз пријаву са кратком биографијом као доказе подносе: диплому о стеченом образовању одговарајућег
профила - завршен медицински факултет - VII степен стручне спреме, уверење о положеном стручном испиту, лиценцу за рад, извод из матичне књиге
рођених и уверење о држављанству. Докази морају бити у оригиналу или
оверене фотокопије.
Пријаве слати са назнаком: „Пријава на конкурс за пријем у радни однос
на одређено време“ или лично правној служби Дома здравља Житорађа, од
07,00 до 14,00 часова, у року од 8 дана од дана објављивања у публикацији
„Послови“. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узимати у разматрање.

АПОТЕКА “УРИЕЛ 4”

23300 Кикинда, Краља Петра I 67
тел. 063/7797-497
е-mail: apotekauriel4@gmail.com

Дипломирани фармацеут - приправник
2 извршиоца

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

Заменик директора
на период од 4 године

УСЛОВИ: За заменика директора може бити именовано лице које поред услова за заснивање радног односа из Закона о раду РС (“Сл. гласник РС”, бр.
24/2005, 61/2005, 54/2009 и 32/2013), испуњава и посебне услове прописане
чланом 132 Закона о здравственој заштити Републике Србије (“Сл. гласник
РС”, бр. 107/2005, 72/2009 - др. закон, 88/2010, 99/2010, 57/2011, 119/2012,
45/2013 - др. закон) и чл. 19-22 и 27 Статута Дома здравља Петровац на
Млави: да је доктор медицине и доктор медицине специјалиста из гране
медицине која је из делатности Дома здравља Петровац на Млави, најмање
пет година радног стажа у области здравствене заштите, након положеног
стручног испита, од којих најмање три године на пословима руковођења у
здравственој установи или да је дипломирани правник или дипломирани
економиста са завршеном едукацијом из области здравственог менаџмента,
најмање пет година радног стажа у области здравствене заштите, од којих
најмање три године на пословима руковођења у здравственој установи. Приликом подношења пријаве на конкурс за избор и именовање заменика директора Дома здравља Петровац на Млави, учесник по конкурсу је дужан да
поред доказа о испуњености горенаведених услова достави: доказ да против
њега није покренут кривични поступак за дело које га чини неподобним за
обављање те функције, односно да није правноснажном судском одлуком
осуђиван за кривично дело које га чини неподобним за обављање функције
заменика директора Дома здравља Петровац на Млави, доказ да не постоји
сукоб интереса из члана 130 став 6 Закона о здравственој заштити Републике Србије (изјава учесника по конкурсу). Заменик директора Дома здравља
Петровац на Млави именује се од стране оснивача Дома здравља Петровац
на Млави, Скупштине Општине Петровац на Млави, на период од 4 године.
Рок за подношење пријаве је 14 дана од дана објављивања у публикацији
„Послови“. Рок почиње да тече наредног дана од дана објављивања у публикацији „Послови”. Пријаву на конкурс са кратком биографијом и траженим
доказима доставити лично или поштом на адресу: Дом здравља Петровац на
Млави, Моравска 2, 12300 Петровац на Млави, са назнаком: „За конкурс за
избор и именовање заменика директора Дома здравља Петровац на Млави”.
Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узети у разматрање.

ДОМ ЗДРАВЉА
„Др МИЛОРАД ВЛАЈКОВИЋ“

ДОМ ЗДРАВЉА
ПЕТРОВАЦ НА МЛАВИ - СЛУЖБА
ХИТНЕ МЕДИЦИНСКЕ ПОМОЋИ

Барајево, Светосавска 91, тел. 011/8300-186

12300 Петровац на Млави, Моравска 2

Медицинска сестра - техничар

Медицински техничар

УСЛОВИ: VII степен стручне спреме, дипломирани фармацеут.

на одређено време до повратка раднице са боловања одржавања трудноће, за рад у Служби за здравствену
заштиту одраслих
УСЛОВИ: завршена средња медицинска школа, смер медицинска сестра техничар, положен стручни испит. Уз пријаву поднети: оверену фотокопију
дипломе о завршеној средњој школи, смер медицинска сестра - техничар,
оверену фотокопију потврде о положеном стручном испиту, оверену фотокопију дозволе за рад - лиценце, радну биографију. Рок за подношење пријава
је 8 дана од дана објављивања у публикацији “Послови”. Пријаве слати на
наведену адресу, са назнаком: “За конкурс” или лично доставити у писарницу
Дома здравља Барајево.

ЗУ „ЗЕЛЕНА АПОТЕКА“

21000 Нови Сад, Футошка 89, тел. 021/422-717
e-mail: zapoteka@yаhoo.com

Дипломирани фармацеут
на одређено време 12 месеци

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме у наведеном занимању, познавање
рада на рачунару, тј. завршена основна информатичка обука (Windows, Еxcel,
Wоrd, Еxplorer, Оutlook), знање енглеског језика - средњи ниво.

на одређено време

Опис послова: врши интервенције по налогу доктора медицине у установи и
на терену, по налогу доктора медицине прати пацијента до болнице и обавезно се налази поред пацијента којем по потреби указује помоћ и негу, води
медицинску евиденцију и документацију, спроводи континуирани процес статистичког извештавања, обавља и друге послове по налогу начелника Службе, главног техничара Службе и директора Дома здравља.
УСЛОВИ: средња медицинска школа, смер медицински техничар (IV степен
стручне спреме), положен стручни испит. Уз пријаву поднети: краћу биографију са адресом и контакт телефоном, оверену копију дипломе, оверену
копију уверења о положеном стручном испиту, лиценцу Коморе медицинских
сестара и техничара ако је поседује, извод из матичне књиге рођених и уверење о држављанству. Незапослена лица треба да приложе и потврду издату
од стране Националне службе за запошљавање о дужини чекања на запослење. Послови се обављају са пуним радним временом. Рок за пријављивање
је осам дана од дана објављивања у публикацији „Послови“.

ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ

31000 Ужице, Др Веселина Маринковића 4
тел. 031/563-150

Виши лабораторијски техничар

Фармацеутски техничар

за рад у Центру за хигијену и хуману екологију - Одељење
за санитарну микробиологију

УСЛОВИ: IV степен стручне спреме у наведеном занимању, познавање рада
на рачунару, тј. завршена основна информатичка обука (Windows, Еxcel,
Wоrd, Еxplorer, Оutlook), знање енглеског језика - средњи ниво.

УСЛОВИ: завршена виша медицинска школа - лабораторијског смера, положен стручни испит.

ОСТАЛО: Пријаве са радном биографијом слати мејлом. Контакт телефони:
021/422-717 или 021/4720-904. Оглас је отворен до попуне радних места.

за рад у Центру за микробиологију - Одељење за клиничку
микробиологију, на одређено време до повратка одсутне
запослене

на одређено време 6 месеци

Сајмови
запошљавања
Бесплатна публикација о запошљавању

Лабораторијски техничар

УСЛОВИ: завршена средња медицинска школа лабораторијског смера, положен стручни испит.
ОСТАЛО: Уз пријаву на оглас доставити: извод из матичне књиге рођених,
уверење о држављанству, уверење о промени презимена, односно извод из
матичне књиге венчаних - уколико је кандидат променио презиме, диплому о
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завршеној вишој, односно средњој медицинској школи лабораторијског смера (оригинал или оверена фотокопија), уверење о положеном стручном испиту (оригинал или оверена фотокопија). Пријаве са доказима о испуњености
услова достављају се непосредном предајом или поштом, на горенаведену
адресу. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се разматрати.

ДОМ ЗДРАВЉА „НОВИ БЕОГРАД“
11070 Нови Београд, Гоце Делчева 30
тел. 011/2222-100

Лекар специјалиста интерне медицине

на одређено време до 3 месеца, ради замене одсутног
запосленог
УСЛОВИ: завршен медицински факултет, специјализација из интерне медицине, положен стручни испит. Радни однос се заснива на одређено време до
3 месеца, ради замене одсутног запосленог. Пријаве са кратком биографијом,
адресом и контакт телефоном, као и документа којима се доказује испуњеност услова конкурса (неоверене фотокопије), предају се преко писарнице
Дома здравља (соба бр. 3), на трећем спрату у Гоце Делчева 30. Кандидати су
дужни да на пријави назначе за који конкурс подносе пријаву. Рок за пријаву
је 8 дана од дана објављивања у публикацији „Послови“. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати. Одлука о избору биће објављена на
огласној табли Дома здравља поред писарнице на трећем спрату у Гоце Делчева 30, Нови Београд. Изабрани кандидати биће обавештени телефонским
путем.

ДОМ ЗДРАВЉА „НОВИ БЕОГРАД“
11070 Нови Београд, Гоце Делчева 30
тел. 011/222-21-00

Дипломирани фармацеут - медицински
биохемичар

на одређено време до 3 месеца, ради замене одсутног
запосленог

УСЛОВИ: завршен фармацеутски факултет, специјализација из медицинске
биохемије, положен стручни испит. Пријаве са кратком биографијом, адресом, контакт телефоном и неовереним фотокопијама докумената којима се
доказује испуњеност услова конкурса, предају се преко писарнице Дома
здравља (III спрат, соба бр. 3), на наведену адресу, са назнаком за који конкурс се подноси пријава. Одлука о избору биће објављена на огласној табли
Дома здравља поред писарнице, а изабрани кандидат биће лично обавештен
телефонским путем.

ЦЕНТАР ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД
35210 Свилајнац, Светог Саве 62

Водитељ случаја
УСЛОВИ: VI, VII степен стручне спреме, дипломирани социјални радник,
социјални радник, психолог, педагог, специјални педагог, андрагог, радно
искуство 1 година или без радног искуства (приправнички стаж), положен
стручни испит или обавеза полагања по истеку приправничког стажа. Конкурс је отворен 8 дана.

ЦЕНТАР ЗА ПОРОДИЧНИ СМЕШТАЈ И
УСВОЈЕЊЕ - КРАГУЈЕВАЦ
34000 Крагујевац, Чика Матина 5
тел/факс: 034/355-450, 355-449
e-mail: cpsukg@gmail.com

Саветник за хранитељство

на одређено време до повратка привремено одсутног
запосленог
УСЛОВИ: VII степен стручне спреме, дипломирани социјални радник, дипломирани психолог, дипломирани педагог, дипломирани специјални педагог и
дипломирани дефектолог; да је кандидат држављанин Републике Србије; да
је пунолетан; да има општу здравствену способност; да се не води кривични
поступак, нити да се води истрага; пожељно радно искуство у струци; познавање рада на рачунару.
ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс кандидати морају да приложе следећу документацију: доказ о стручној спреми (оверена фотокопија дипломе), уверење
о држављанству - не старије од 6 месеци, извод из матичне књиге рођених
- не старији од 6 месеци, доказ о општој здравственој способности (лекарско
уверење), уверење да није осуђиван, уверење да се не води кривични поступак, нити да се води истрага, оверену фотокопију радне књижице и радну
биографију (CV). Пријаве са доказима о испуњености услова конкурса слати
на горенаведену адресу. Неблаговремене, неразумљиве и непотпуне пријаве
и пријаве уз које нису приложени сви потребни докази, конкурсна комисија
ће одбацити. Рок за пријаву је 8 дана. Додатне информације могу се добити
код директора Центра Славише Сорака.
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ДОМ ЗДРАВЉА
„ДАНИЦА И КОСТА ШАМАНОВИЋ“
34240 Кнић
тел. 034/510-173

Директор

на мандатни период од 4 године
УСЛОВИ: Кандидат за директора мора да има високу школску спрему здравствене струке: доктор медицине; доктор стоматологије или специјалиста
одговарајуће гране (гране медицине која је делатност дома здравља) или
лице које има високошколску спрему друге струке: дипломирани правник или
дипломирани економиста са завршеном едукацијом из области здравственог
менаџмента; најмање 5 година радног стажа у области здравствене заштите.
Директор дома здравља на пословима своје стручне спреме ради 3/4 радног
времена, а на пословима руковођења 1/4 радног времена.
ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс са биографијом, кандидат за директора мора
до поднесе следећа документа: извод из матичне књиге рођених (без обзира
на датум издавања); оверену копију дипломе о завршеном факултету; оверену копију уверења о положеном стручном испиту (за кандидате здравствене струке); оверену копију уверења о положеном специјалистичком испиту (само за специјалисте); потврду о радном стажу у области здравствене
заштите (за све кандидате); лиценцу за рад издата од надлежне лекарске
коморе (за кандидате здравствене струке) и доказ о завршеној едукацији
из области здравственог менаџмента (за кандидате правне или економске
струке). Пријаве слати на горенаведену адресу, са назнаком: “Конкурс за
директора”. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узимати у разматрање. Рок за подношење пријава је 15 дана од дана објављивања.

ДОМ ЗДРАВЉА БАЧ
21420 Бач, Бачка 2

Дипломирани фармацеут

на одређено време до повратка запослене са породиљског
одсуства
УСЛОВИ: VII степен стручне спреме, завршен фармацеутски факултет, положен стручни испит, познавање рада на рачунару. Уз писану пријаву на оглас
са краћом биографијом доставити: оверену копију дипломе, оверену копију
уверења о положеном стручном испиту, копију личне карте, копију радне
књижице и копију лиценце за рад. Рок за пријављивање је 15 дана. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узимати у разматрање.

ДОМ ЗДРАВЉА
„Др СИМО МИЛОШЕВИЋ“
11000 Београд, Пожешка 82
тел. 011/3538-300

Стоматолошка сестра

на одређено време ради замене радница на боловању
3 извршиоца
УСЛОВИ: Завршена зуботехничка школа, смер стоматолошка сестра (IV степен стручне спреме), положен стручни испит, лиценца, познавање рада на
рачунару (основни пакет МS Оffice и Windows окружење). Заинтересовани
кандидати подносе: пријаву на оглас са кратком биографијом, извод из матичне књиге рођених/венчаних, фотокопију личне карте, уверење о држављанству, фотокопију дипломе о завршеној школи, фотокопију уверења о положеном стручном испиту и фотокопију лиценце. Рок за подношење пријава
је 8 дана од дана објављивања на сајту Министарства здравља РС, на сајту
Националне службе за запошљавање, у публикацији “Послови”, на адресу
Дома здравља или на архиви, III спрат, соба бр. 15. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће бити разматране. Сва обавештења о избору кандидата
биће објављена на сајту Дома здравља Чукарица. По завршетку огласа предата документа неће се враћати кандидатима.

ДОМ ЗДРАВЉА КУЧЕВО
Кучево, Жике Павловића 48

Медицински техничар
на одређено време
2 извршиоца

УСЛОВИ: Завршена средња медицинска школа - IV степен, општег смера,
положен стручни испит. Потребна документација: пријава на конкурс са биографијом, оверена фотокопија дипломе о стеченој стручној спреми, оверена
фотокопија уверења о положеном стручном испиту, извод из матичне књиге рођених (оригинал или фотокопија - не старије од 6 месеци), уверење о
држављанству (оригинал или фотокопија - не старије од 6 месеци), уверење
суда (не старије од 6 месеци).

Физиотерапеут

на одређено време због повећаног обима посла до 6 месеци
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Mедицина
УСЛОВИ: Завршена средња медицинска школа - IV степен, физиотерапеут
или виша медицинска школа - виши физиотерапеут - VI степен, положен
стручни испит. Потребна документација: пријава на конкурс са биографијом, оверена фотокопија дипломе о стеченој стручној спреми, оверена
фотокопија уверења о положеном стручном испиту, извод из матичне књиге рођених (оригинал или фотокопија - не старије од 6 месеци), уверење о
држављанству (оригинал или фотокопија - не старије од 6 месеци), уверење
суда (не старије од 6 месеци). Рок за подношење пријава је 8 дана од дана
објављивања у публикацији „Послови”.
Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати. Пријаву са биографијом и потребном документацијом доставити на адресу Дома здравља,
са назнаком: “Пријава на оглас за радно место _______________ под редним
бројем ______”.

ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ

17500 Врање, Јована Јанковића Лунге 1
тел. 017/421-310

Правник

за рад на пословима правника у Заводу за јавно здравље
Врање

5 извршилаца - 4 извршиоца на одређено време до
повратка запослених са боловања, један извршилац на
одређено време до 6 месеци због повећаног обима посла

УСЛОВИ: поред општих услова за заснивање радног односа утврђених Законом о раду, кандидат мора испуњавати и посебне услове утврђене Правилником о организацији и систематизацији послова Завода за јавно здравље
Врање - завршен VI степен стручне спреме на правном факултету и више
од 2 године искуства у здравственој установи типа Завода за јавно здравље.
Уз пријаву на оглас приложити: оверену фотокопију дипломе, фотокопију
уверења о положеном стручном испиту, извод из матичне књиге рођених,
уверење о држављанству, фотокопију личне карте, фотокопију радне књижице, личну и радну биографију. Рок за подношење пријаве је 8 дана од
дана објављивања у публикацији „Послови“. Пријаве се подносе поштом на
горенаведену адресу, са назнаком: „За конкурс“. Кандидати који испуњавају
услове огласа могу бити позвани на разговор уколико су потребне додатне
информације које могу бити важне за доношење одлуке о пријему. Кандидат који буде изабран дужан је да достави лекарско уверење, као и потврду
да није осуђиван. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати.

УСЛОВИ: Завршена средња медицинска школа, положен стручни испит.
Заинтересовани кандидати уз пријаву подносе: оверену фотокопију дипломе
о завршеној школи и оверену фотокопију уверења о положеном стручном
испиту.

СПЕЦИЈАЛНА БОЛНИЦА ЗА БОЛЕСТИ
ЗАВИСНОСТИ

ИНСТИТУТ ЗА РЕХАБИЛИТАЦИЈУ БЕОГРАД
ОРГАНИЗАЦИОНИ ДЕО „СЕЛТЕРС“
11400 Младеновац, Краља Петра I 335

Медицинска сестра - техничар

Спремачица
Собарица

11000 Београд, Теодора Драјзера 44
тел. 011/3671-486

Медицинска сестра - техничар

Кухињска радница

на одређено време до повратка запослене

УСЛОВИ: Завршена основна школа. Радни однос се заснива на одређено време до 6 месеци због повећаног обима посла. Заинтересовани кандидати уз
пријаву подносе оверену фотокопију дипломе о завршеној школи. Пријаве
са потребном документацијом, адресом и контакт телефоном достављају се
на адресу Института. Рок за пријаву је 8 дана. Непотпуне и неблаговремене
пријаве неће се разматрати.

УСЛОВИ: VI или IV степен стручне спреме, виша или средња медицинска
школа општег смера; 6 месеци радног искуства; положен стручни испит. Уз
пријаву приложити: кратку биографију; оверену фотокопију дипломе завршене школе која се тражи огласом; оверену фотокопију уверења о положеном стручном испиту. Пријаве се подносе непосредно у кадровску службу или
поштом на наведену адресу Болнице, са назнаком: „За оглас“. Неблаговремене, непотпуне и непотписане пријаве неће се разматрати.

2 извршиоца

ДОМ ЗДРАВЉА „НОВИ БЕОГРАД“
11070 Нови Београд, Гоце Делчева 30
тел. 011/222-21-00

Медицинска сестра педијатријског смера

ДОМ ЗДРАВЉА КРУШЕВАЦ

37000 Крушевац, Ћирила и Методија 32

Доктор медицине у Служби опште медицине
Дома здравља Крушевац, амбуланта Јасика

на одређено време до 3 месеца, ради замене одсутне
запослене

на одређено време због повећаног обима посла у трајању
од 6 месеци

УСЛОВИ: Завршена медицинска школа, педијатријски смер, положен државни испит. Пријаве са кратком биографијом, адресом, контакт телефоном и
неовереним фотокопијама докумената којима се доказује испуњеност услова
конкурса предају се преко писарнице Дома здравља (III спрат, соба бр. 3), на
наведену адресу, са назнаком за који конкурс се подноси пријава. Одлука о
избору биће објављена на огласној табли Дома здравља поред писарнице, а
изабрани кандидат биће лично обавештен телефонским путем.

УСЛОВИ: поред општих услова предвиђених Законом о раду, кандидати треба да испуњавају и посебне услове: завршен медицински факултет - VII/1
степен стручне спреме, положен стручни испит и поседовање лиценце за рад
или решења о упису у комору.

ДОМ ЗДРАВЉА „НОВИ БЕОГРАД“

на одређено време због повећаног обима посла у трајању
од 6 месеци

Лекар опште медицине

УСЛОВИ: поред општих услова предвиђених Законом о раду, кандидати треба да испуњавају и посебне услове: завршен медицински факултет - VII/1
степен стручне спреме, положен стручни испит и поседовање лиценце за рад
или решења о упису у комору.

11070 Нови Београд, Гоце Делчева 30, тел. 011/222-21-00
на одређено време до 3 месеца, ради замене одсутног
запосленог
УСЛОВИ: Завршен медицински факултет, положен стручни испит.

Доктор стоматологије

на одређено време до 3 месеца, због повећаног обима
посла
УСЛОВИ: Завршен стоматолошки факултет, положен стручни испит.
ОСТАЛО: пријаве са кратком биографијом, адресом, контакт телефоном и
неовереним фотокопијама докумената којима се доказује испуњеност услова
конкурса предају се преко писарнице Дома здравља (III спрат, соба бр. 3), на
наведену адресу, са назнаком за који конкурс се подноси пријава. Одлука о
избору биће објављена на огласној табли Дома здравља поред писарнице, а
изабрани кандидат биће лично обавештен телефонским путем.

Национална служба
за запошљавање
Бесплатна публикација о запошљавању

Доктор медицине у Служби опште медицине
Дома здравља Крушевац, амбуланта Ломница

Доктор медицине у Служби опште медицине
Дома Здравља Крушевац, амбуланта Дедина

на одређено време због повећаног обима посла у трајању
од 6 месеци
УСЛОВИ: поред општих услова предвиђених Законом о раду, кандидати треба да испуњавају и посебне услове: завршен медицински факултет - VII/1
степен стручне спреме, положен стручни испит и поседовање лиценце за рад
или решења о упису у комору.

Доктор медицине у Служби хитне медицинске
помоћи

на одређено време због повећаног обима посла у трајању
од 6 месеци
УСЛОВИ: поред општих услова предвиђених Законом о раду, кандидати треба да испуњавају и посебне услове: завршен медицински факултет - VII/1
степен стручне спреме, положен стручни испит и поседовање лиценце за рад
или решења о упису у комору.
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Медицинска сестра за рад на пословима
тимске сестре, у Служби опште медицине Дома
здравља, амбуланта 14. октобар
на одређено време због повећаног обима посла у трајању
од 6 месеци

УСЛОВИ: поред општих услова предвиђених Законом о раду, кандидати треба да испуњавају и посебне услове: завршена средња медицинска школа
општег смера - IV степен стручне спреме, положен стручни испит, поседовање лиценце за рад или решења о упису у комору.

Медицинска сестра за рад на пословима тимске
сестре у Служби опште медицине, амбуланта
Владо Јурић
на одређено време због повећаног обима посла у трајању
од 6 месеци

УСЛОВИ: поред општих услова предвиђених Законом о раду, кандидати треба да испуњавају и посебне услове: завршена средња медицинска школа
општег смера - IV степен стручне спреме, положен стручни испит, поседовање лиценце за рад или решења о упису у комору.
ОСТАЛО: кандидати достављају: пријаву у којој наводе за које радно место
се пријављују; кратку биографију са адресом и контакт телефоном; изјаву да
су здравствено способни за тражене послове и да се против њих не води кривични поступак; оверену фотокопију дипломе о стеченом образовању; оверену фотокопију уверења о положеном стручном испиту; оверену фотокопију
лиценце за рад или решења о упису у комору лекара, односно медицинских
сестара и техничара; оверену фотокопију извода из матичне књиге рођених.
Кандидати који су се јавили на оглас могу бити позвани на разговор ради пружања додатних података који могу бити важни за одлуку о пријему. Изабрани
кандидати пре заснивања радног односа дужни су да доставе лекарско уверење као доказ о здравственој способности за послове за које се заснива радни однос и уверење да се против њих не води кривични поступак (уверење
издаје суд). Уколико изабрани кандидат не достави наведена документа у
остављеном року, са њим се неће закључити уговор о раду. Пријаве слати на
наведену адресу. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати.

АПОТЕКА БУЈАНОВАЦ

17520 Бујановац, Карађорђа Петровића 246
тел. 017/651-058

Фармацеутски техничар
УСЛОВИ: поред општих услова предвиђених законом, кандидат мора испуњавати и следеће посебне услове: завршена средња медицинска школа - фармацеутски смер (IV степен стручне спреме), положен стручни испит, лиценца
за рад. Заинтересовани кандидати уз захтев подносе: оверену фотокопију
дипломе о завршеној средњој школи, оверену фотокопију уверења о положеном стручном испиту, доказ о поседовању лиценце, фотокопију личне
карте, пријаву на оглас са кратком биографијом. Достављање горенаведене
документације је до 12,00 часова са истеком последњег дана огласа. Пријаве се предају лично или поштом на адресу: Апотека Бујановац, Карађорђа
Петровића 246, 17520 Бујановац, са назнаком: „Пријава за оглас“. Рок за
подношење пријаве је 8 дана од дана објављивања на сајту Министарства
здравља и у публикацији „Послови“. Непотпуне и неблаговремене пријаве
неће се разматрати.

ИНСТИТУТ ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ СРБИЈЕ
„Др МИЛАН ЈОВАНОВИЋ - БАТУТ“
11000 Београд, Др Суботића 5

Расписује оглас за обављање следећих послова у Одељењу за
праћење и унапређење квалитета здравствене заштите Центра за
анализу, планирање и организацију здравствене заштите Института:

Самостални стручни сарадник

Опис послова и радних задатака: бави се истраживањима у области унапређења квалитета рада здравствене службе, као и методологијом праћења
показатеља квалитета рада и безбедности пацијената. Прати квалитет пружених здравствених услуга и задовољство пацијената пруженим здравственим услугама и запослених у здравственим установама. Учествује у изради
јавноздравствених програма којима се повећава доступност и приступачност здравствене заштите. Спроводи унутрашњу проверу квалитета стручног рада здравствених радника и здравствених сарадника у Центру, као и
спољну проверу квалитета стручног рада у институтима/заводима за јавно здравље. Учествује у изради медицинских програма. Учествује у изради
предлога за увођење и унапређење здравствених технологија. Учествује у
раду стручних тимова, радних група, комисија и других радних тела за разматрање и одлучивање о одређеним питањима које формирају Министарство
здравља, Републички фонд за здравствено осигурање и друге институције и
организације. Учествује у координирању мрежом института и завода за јавно
здравље у области унапређења квалитета здравствене заштите укључујући
задовољство корисника и запослених, као и здравствену безбедност пацијената. Учествује у унапређењу постојеће, релевантне националне регулативе
и њеном усаглашавању са законодавством Европске уније. Учествује у истра-
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живањима из области квалитета здравствене заштите и других истраживања
из области јавног здравља. У сарадњи са мрежом завода и института развија
и обједињује едукативне програме из области јавног здравља, посебно квалитета здравствене заштите. Ради на изради стручно - методолошких упутстава, приручника, анализа и елабората, стручних мишљења и др. Спроводи
приправнички и специјалистички стаж доктора медицине и доктора стоматологије. Спроводи спољну проверу квалитета стручног рада у институтима/
заводима за јавно здравље. Учествује у планирању редовне спољне провере
квалитета стручног рада у здравственим установама, извештавању о спроведеној провери, као и у организацији ванредних спољних провера квалитета стручног рада. Организује и координира сарадњу са другим стручним и
научним међународним организацијама из своје делатности и прати стручна
и научна достигнућа у земљи и свету. Обавља и друге послове из делокруга
рада Одељења по налогу шефа.
УСЛОВИ: доктор медицине или стоматологије - специјалиста социјалне медицине, магистар или доктор наука у области социјалне медицине, дипломирани фармацеут са одговарајућом специјализацијом, знање једног светског
језика, организационе способности.
ОСТАЛО: пријаве и CV слати на е-mail: veljko_milekic@batut.оrg.rs или на
горенаведену адресу, са назнаком: „За конкурс - самостални стручни сарадник“. Само ће кандидати који уђу у ужи избор бити обавештени о резултатима. Рок за подношење пријава је 8 дана од дана објављивања у публикацији
„Послови“ и на интернет страници Министарства здравља Републике Србије.

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

Доктор медицине
УСЛОВИ: медицински факултет, просечна оцена на студијама изнад 08,50;
положен стручни испит; познавање најмање једног светског језика. Кандидат
је дужан да достави следећа документа: кратку биографију; фотокопију личне карте; фотокопију дипломе о завршеном медицинском факултету; фотокопију дипломе о положеном стручном испиту; фотокопију радне књижице;
фотокопије уговора о раду, тј. потврде о волонтирању, потврде о обављеном
раду од стране начелника служби здравствених установа на меморандуму,
времену проведеном на раду и оценама рада кандидата - уколико их кандидат поседује. Кандидати који испуњавају услове из огласа могу бити позвани на разговор ради пружања додатних података који могу бити важни
за одлуку о пријему (претходно искуство о раду, додатно образовање или
оспособљеност, дужина трајања школовања и сл.).
Приликом заснивања радног односа, кандидати су дужни да доставе лекарско уверење као доказ о здравственој способности за послове за које се
прима. Пријаве слати у затвореној коверти на наведену адресу Клинике, са
назнаком: „Пријава на конкурс за пријем доктора медицине на неодређено
време“. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узимати у разматрање.

Пољопривреда и ветерина
ВЕТЕРИНАРСКА СТАНИЦА „ЖАБАРИ“
ДОО ЖАБАРИ
12374 Жабари, Кнеза Милоша 36

Ветеринар
2 извршиоца

УСЛОВИ: Кандидат мора испуњавати следеће услове: завршен ветеринарски
факултет, диплома и уверење о стручној спреми, положен стручни испит,
лиценца за обављање ветеринарске делатности, радно искуство од најмање
годину дана, возачка дозвола „Б“ категорије, рад на рачунару, извод из матичне књиге рођених, уверење о држављанству Републике Србије, уверење
о општој здравственој способности, уверење да 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 струци. Оглас је отворен 15 дана од дана објављивања.
Пријаве са потребном документацијом слати на горенаведену адресу, са
обавезном назнаком: „Пријава по огласу за пријем ветеринара“. Пре слања
пријаве и документације јавити се на број телефона: 062/524-150.

СТР „ПП УРСУЛЕ“

Урсуле - Рековац
тел. 069/729-123
e-mail: ppursule@gmail.com

Продавац у пољопривредној апотеци
на одређено време, за рад у Рековцу

УСЛОВИ: IV степен, пољопривредни техничар, положен возачки испит „Б“
категорије, може и без радног искуства. Заинтересовани кандидати могу да
се јаве на наведени број телефона, особи за контакт: Драгану Петровићу.
Конкурс је отворен до попуне радног места.
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Наука и образовање

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

Б е о г ра д
УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
ПРАВОСЛАВНИ БОГОСЛОВСКИ ФАКУЛТЕТ
11000 Београд, Мије Ковачевића 11 б

Доцент за ужу научну област Практично
богословље
УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме, докторат православних богословских
наука из уже научне области за коју се конкурс расписује, као и претходно
завршене основне студије православне теологије, објављени стручни и научни радови претежно из области за коју се конкурс расписује. Предност ће
имати кандидати са радним искуством у академској настави и раду са студентима из уже научне области, као и кандидати који су учествовали у научно
- истраживачким пројектима из наведене уже научне области. Пријаве кандидата са прилозима: биографија, библиографија (списак научних и стручних
радова), радови, дипломе о одговарајућој стручној спреми, извод из матичне
књиге рођених, уверење о држављанству и благослов надлежног епископа,
подносе се на адресу: Универзитет у Београду, Православни богословски
факултет, Мије Ковачевића 11 б, у року од 8 дана од дана објављивања.

Асистент за ужу научну област Систематска
теологија
УСЛОВИ: сходно члану 72 Закона о високом образовању: да је студент докторских студија (VII/1 степен) или магистар наука (VII/2 степен) коме је прихваћена тема докторске дисертације; да је претходне нивое студија завршио
са укупном просечном оценом најмање осам; да показује смисао за наставни
рад.
Пријаве кандидата са прилозима: биографија, библиографија (списак научних и стручних радова), радови, дипломе о одговарајућој стручној спреми и
доказ о уписаним докторским студијама или доказ да је прихваћена тема докторске дисертације, извод из матичне књиге рођених, уверење о држављанству и благослов надлежног епископа, подносе се на адресу: Универзитет у
Београду, Православни богословски факултет, Мије Ковачевића 11 б, у року
од 8 дана од дана објављивања.
ОСТАЛО: oстали услови конкурса предвиђени су Законом о високом образовању („Сл. гласник РС”, бр. 76/2005, 97/2008, 44/2010, 93/2012, 89/2013),
Статутом Универзитета у Београду и Статутом Факултета и осталим општим
актима Универзитета и Факултета, у складу са којима ће бити извршен избор
пријављених кандидата.

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
МАТЕМАТИЧКИ ФАКУЛТЕТ

11000 Београд, Студентски трг 12-16
тел. 011/2027-809

Асистент за ужу научну област Рачунарство и
информатика
на одређено време од 36 месеци

УСЛОВИ: студент докторских студија који је студије првог степена завршио са
укупном просечном оценом најмање 08,00 или VII/2 степен стручне спреме,
академски назив магистар наука. Ближи услови за избор утврђени су чл. 71
ст. 1 Закона о високом образовању („Сл. гласник РС“, бр. 44/2010) и чл. 91
Статута Математичког факултета. Уз молбу за конкурисање поднети: молбу,
биографију, копију дипломе и уколико кандидат поседује и списак научних
радова и сепарате истих.

Доцент за ужу научну област Геометрија
на одређено време од 60 месеци

Доцент за ужу научну област Топологија
на одређено време од 60 месеци

www.ultra-violet.8m.com

Потребан професор или апсолвент енглеског
језика за рад са децом у малој школи страних
језика.
CV са фотографијом послати на адресу:
svrdlin@eunet.rs.
Бесплатна публикација о запошљавању

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

Асистент за ужу научну област Астрофизика
на одређено време од 60 месеци

Доцент за ужу научну област Алгебра и
математичка логика
на одређено време од 60 месеци
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Доцент за ужу научну област Математичка
анализа

на одређено време од 60 месеци, са 20% радног времена

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

Ванредни професор за ужу научну област
Геометрија
на одређено време од 60 месеци

Ванредни професор за ужу научну област
Вероватноћа и статистика
на одређено време од 60 месеци

Редовни професор за ужу научну област
Нумеричка математика и оптимизација
са 25% радног времена
Редовни професор за ужу научну област
Математичка логика
УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме, доктор наука из области за коју се бира.
Ближи услови за избор утврђени су чл. 71 ст. 1 Закона о високом образовању
(„Сл. гласник РС“, бр. 44/2010) и чл. 91 Статута Математичког факултета. Уз
молбу за конкурисање поднети: молбу, биографију, оверену копију дипломе;
списак научних радова и сепарате истих.
ОСТАЛО: молбе са потребним документима могу се доставити Факултету на
горенаведену адресу или лично предати у секретаријат факултета, сваког
радног дана, у времену од 10,00 до 15,00 часова, у року од 15 дана од дана
објављивања.

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
САОБРАЋАЈНИ ФАКУЛТЕТ

11000 Београд, Војводе Степе 305
Расписује конкурс за избор у звање и заснивање радног односа:

Редовни професор за ужу научну област
Превентива и безбедност у саобраћају
УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме, научни назив доктора наука.

ГИМНАЗИЈА У ОБРЕНОВЦУ

11500 Обреновац, Милоша Обреновића 90

Директор

на период од четири године
УСЛОВИ: На конкурс за избор директора може да се пријави лице које
испуњава следеће услове: поседовање одговарајућег високог образовања
из чл. 8 ст. 2 и чл. 120 Закона о основама система образовања и васпитања
за наставника гимназије или педагога или психолога стечено на студијама
другог степена (мастер академске студије, специјалистичке академске студије или специјалистичке струковне студије), по пропису који уређује високо
образовање почев од 10. септембра 2005. године или на основним студијама у трајању од најмање четири године, по пропису који је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. године; поседовање дозволе за рад
- лиценце за наставника и стручног сарадника, односно положен стручни
испит; поседовање психичке, физичке и здравствене способности за рад са
ученицима; поседовање држављанства Републике Србије; обука и положен
испит за директора (програм обуке за директора школе и Правилник о полагању испита за директора школе нису донети, па ће изабрани кандидат бити
у обавези да у законском року положи испит за директора); најмање пет
година рада у установи за образовање и васпитање, након стеченог одговарајућег образовања; неосуђиваност правноснажном пресудом за кривична
дела утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања и васпитања; да зна језик на ком се остварује образовно-васпитни рад.
Уз пријаву на конкурс приложити: оверену фотокопију дипломе о стеченој
стручној спреми, уверење о држављанству (не старије од 6 месеци), извод
из матичне књиге рођених (не старији од 6 месеци), оверену фотокопију
уверења о положеном стручном испиту, односно лиценцу, потврду о радном
искуству у области образовања и васпитања и фотокопију радне књижице,
лекарско уверење (не старије од 6 месеци), уверење надлежног суда да лице
није под истрагом, нити да је против њега подигнута оптужница за кривично
дело из надлежности вишег и основног суда (не старије од 6 месеци), доказ
о знању српског језика (уколико одговарајуће образовање није стечено на
српском језику), радну биографију. Како би школа могла да прибави доказ о
неосуђиваности кандидата, кандидат је дужан да достави следеће податке:
име и презиме, име оца, евентуално девојачко презиме, ЈМБГ, место рођења,
адресу становања. Директор се бира на период од четири године. Рок за
пријављивање је 15 дана од дана објављивања. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узети у разматрање. Одлука о избору директора биће
донета након спроведеног поступка, а решење о избору директора биће достављено учесницима конкурса. Својеручно потписану пријаву са доказима
о испуњености услова слати на адресу школе, са назнаком: „За конкурс за
директора школе“, Гимназија у Обреновцу, Милоша Обреновића 90, 11500
Обреновац, број телефона: 011/3621-597 (контакт телефон Школе за бродарство, бродоградњу и хидроградњу у Београду, Милоша Поцерца 2, где је
привремено смештена Гимназија у Обреновцу).

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
ФАКУЛТЕТ СПОРТА И ФИЗИЧКОГ ВАСПИТАЊА
11000 Београд, Благоја Паровића 156, тел. 011/3531-018

Асистент за ужу научну област Организација и
технологија железничког саобраћаја

Наставник у звању доцента за предмет
Биомеханика, ужа научна област Општа
моторика човека

Асистент за ужу научну област Превентива и
безбедност у саобраћају

УСЛОВИ: избор у звање доцента врши се за период од 5 година. Кандидати
треба да испуњавају услове из чл. 63, 64 и 65 Закона о високом образовању
РС и да имају завршен Факултет спорта и физичког васпитања. Рок за пријаву
је 15 дана од дана објављивања. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће
се узимати у разматрање.

на одређено време од 3 године

на одређено време од 3 године

Асистент за ужу научну област Саобраћајна
психологија
на одређено време од 3 године

Сарадник у настави за ужу научну област
Информатика
на одређено време од 1 године

УСЛОВИ: студент мастер студија.
ОСТАЛО: у складу са Законом о високом образовању („Сл. гласник РС“, бр.
76/05) и Статутом Универзитета и Статутом Факултета. Поред наведених
услова, кандидати треба да испуњавају и услове предвиђене одредбама
Закона о високом образовању („Сл. гласник РС“, бр. 76/05, 100/07 - др. пропис, 97/08, 44/10) и Статутом Универзитета и Статутом Саобраћајног факултета. Рок за пријављивање је 15 дана. Пријаве са доказима о испуњености
услова конкурса (биографија, дипломе, списак радова и радове) доставити
на адресу Факултета.

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

Доцент за ужу научну област Експлоатација
чврстих минералних сировина и механика
стена
на одређено време од 5 година

УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме, докторат из научне области којој припада ужа научна област. Остали услови утврђени су одредбама члана 64 став
5 Закона о високом образовању („Сл. гласник РС“, бр. 76/2005, 97/2008 и
44/2010), у складу са којима ће бити извршен избор пријављених кандидата.
Уз пријаву се подноси: биографија, оверена фотокопија дипломе о докторату, списак научних радова и радови. Рок за пријављивање је 15 дана од дана
објављивања.

Национална служба
за запошљавање
Национална служба за запошљавање • www.nsz.gov.rs
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ВИСОКА ТЕКСТИЛНА СТРУКОВНА
ШКОЛА ЗА ДИЗАЈН,
ТЕХНОЛОГИЈУ И МЕНАЏМЕНТ
11000 Београд, Старине Новака 24
тел. 011/3234-002

Наставник у звање предавача за ужу уметничку
област Дизајн текстила и одеће - текстил
на одређено време од 5 година

Наставник за избор у звање ванредног
професора за ужу научну област Хирургија са
анестезиологијом (неурохирургија)
на одређено време од 5 година

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

Наставник за избор у звање доцента за ужу
научну област Неурологија

УСЛОВИ: завршен факултет ликовних уметности, одсек сликарство, стручни
назив: дипломирани сликар специјалиста ликовних уметности (високо образовање другог степена - специјалистичке академске студије), призната уметничка дела, способност за наставни рад. Додатне информације кандидати
могу добити на број телефона: 011/3234-002. Кандидат приликом пријављивања подноси: пријаву на конкурс, уверење о држављанству, оверену фотокопију дипломе о завршеном факултету и академском називу, доказ да није
осуђиван (члан 62 Закона о високом образовању), биографију, списак научних, односно стручних радова, односно уметничких радова и саме радове,
доказ о досадашњем раду. Пријаве са доказима о испуњавању услова кандидати подносе у року од 8 дана од дана објављивања, на адресу: Висока текстилна струковна школа за дизајн, технологију и менаџмент, Београд,
Старине Новака 24.

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

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
ФАКУЛТЕТ ОРГАНИЗАЦИОНИХ НАУКА

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

11000 Београд, Јове Илића 154
тел. 011/3950-867

Доцент за ужу научну област Електронско
пословање

на одређено време од 5 година

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

на одређено време од 5 година

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

на одређено време од 5 година, са 1/3 пуног радног
времена

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

УСЛОВИ: научни назив доктора наука, научни, односно стручни радови
објављени у научним часописима или зборницима са рецензијама и способност за наставни рад. Уз пријаву приложити: диплому о одговарајућој стручној спреми из одговарајуће научне области, биографију, списак радова и
саме радове. Услови за избор прописани су Законом о високом образовању,
Статутом Универзитета, Статутом Факултета и Правилником о организацији
и систематизацији послова на Факултету. Сви прилози достављају се у електронској форми на CD-у. Рок за пријаву је 15 дана од дана објављивања.
Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се разматрати.

ОСТАЛО: посебан услов: кандидати који конкуришу за клиничке наставне
предмете подносе доказ о радном односу на клиници која је наставна база
Медицинског факултета у Београду. Пријаве са документацијом о испуњавању услова конкурса (у складу са Статутом Медицинског факултета и Правилником о начину и поступку стицања звања и заснивања радног односа
наставника Универзитета у Београду) подносе се писарници Медицинског
факултета, на наведену адресу, у року од 15 дана од дана објављивања.

ОСНОВНА ШКОЛА
„ВОЈВОДА ПУТНИК“

11000 Београд, Тимочка 24
тел. 011/2836-610

11234 Рипањ, Пут за колонију 12
тел. 011/8650-139

Директор

на период од 4 године
УСЛОВИ: наставник основне школе, педагог или психолог који је стекао одговарајуће високо образовање: високо образовање стечено на студијама другог степена - мастер академске студије, специјалистичке академске студије
или специјалистичке струковне студије у складу са Законом о високом образовању, почев од 10. септембра 2005. године или високо образовање стечено
на основним студијама у трајању од најмање 4 године, по пропису који је
уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. године; 5 година рада
у установи на пословима образовања и васпитања, након стеченог одговарајућег образовања; дозвола за рад (лиценца); положен испит за директора
школе; психичка, физичка и здравствена способност за рад са децом и ученицима; држављанство РС; да кандидат није осуђиван правноснажном пресудом
за кривична дела утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања и васпитања. Уз пријаву кандидат подноси: оверен препис/
фотокопију дипломе о стеченој стручној спреми, оверен препис/фотокопију
дозволе - лиценце за рад, потврду о радном стажу, уверење о држављанству
Републике Србије, уверење о неосуђиваности, уверење о физичкој, психичкој и здравственој способности за рад са децом и ученицима, биографију са
предлогом програма рада директора школе. Рок за пријављивање је 15 дана
од дана објављивања. Пријаве слати на адресу школе.

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

Наставник за избор у звање редовног
професора за ужу научну област Хирургија са
анестезиологијом (општа хирургија)
Бесплатна публикација о запошљавању

ОШ „НХ СИНИША НИКОЛАЈЕВИЋ“
Професор разредне наставе

на одређено време ради замене запосленог преко 60 дана
УСЛОВИ: одговарајуће образовање према Правилнику о врсти стручне спреме наставника и стручних сарадника у основној школи: професор разредне наставе; наставник разредне наставе; професор педагогије са претходно
завршеном педагошком академијом или учитељском школом; професор разредне наставе и енглеског језика за основну школу; мастер учитељ; дипломирани учитељ - мастер; професор разредне наставе и ликовне културе за
основну школу.
ОСТАЛО: да кандидат има психичку, физичку и здравствену способност за
рад са децом и ученицима; да није осуђиван за кривична дела из чл. 120
Закона о основама система образовања и васпитања (“Сл. гласник РС”, бр.
72/2009, 52/2011 и 55/2013); држављанство Републике Србије; да зна језик
на ком се остварује образовно - васпитни рад. Уз пријаву на конкурс доставити доказ о одговарајућем образовању и уверење о држављанству. Изабрани
кандидат пре закључења уговора о раду подноси лекарско уверење да има
психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и ученицима.
Пријаве слати на наведену адресу школе.

ТРГОВАЧКА ШКОЛА

11000 Београд, Хиландарска 1
тел. 011/3225-894

Директор

на период од 4 године
УСЛОВИ: да кандидат има одговарајуће високо образовње из члана 8 став
2 Закона о основама система образовања и васпитања („Сл. гласник РС”,
бр. 72/09, 52/11 и 55/13), на студијама другог степена - мастер академске
студије, специјалистичке академске студије или специјалистичке струковне
студије, по пропису који уређује високо образовање, почев од 10.09.2005.
године или на основним студијама у трајању од најмање четири године,
по пропису који је уређивао високо образовање до 10.09.2005. године, за
наставника средње стручне школе за подручје рада: трговина, за педагога
и психолога; да има психичку, физичку и здравствену способност за рад са
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децом и ученицима (лекарско уверење доставља се пре закључења уговора о
раду); да није осуђиван правноснажном пресудом за кривично дело за које је
изречена безусловна казна затвора у трајању од најмање три месеца, као и за
кривична дела насиље у породици, одузимање малолетног лица, запуштање
и злостављање малолетног лица или родоскрнављење, за кривично дело
примања мита или давања 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 (доказ прибавља школа); држављанство Републике Србије;
да има дозволу за рад (лиценцу); да има обуку и положен испит за директора
установе, а изабрани кандидат који нема положен испит, дужан је да га положи у складу са одговарајућим прописима; најмање 5 година рада у установи
на пословима образовања и васпитања, након стеченог одговарајућег образовања; да зна језик на ком се остварује образовно - васпитни рад.
ОСТАЛО: уз пријаву на конкурс кандидат подноси: биографске податке, односно радну биографију; оверену копију дипломе о завршеном
одговрајућем високом образовању; оверену копију уверења о положеном
испиту за лиценцу, стручном испиту (дозволи за рад); доказ издат од одговарајуће високошколске установе о знању језика на ком се остварује образовно
- васпитни рад (уколико одговарајуће образовање није стечено на српском
језику); потврду о раду у установи на пословима образовања и васпитања;
уверење да кандидат није под истрагом (не старије од 6 месеци, оверена
копија или оригинал); уверење о држављанству (не старије од 6 месеци,
оверена копија или оригинал); извод из матичне књиге рођених (оверена
копија или оригинал). Рок за подношење пријава је 15 дана од дана објављивања. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати. Пријаве слати на наведену адресу школе, са назнаком: “За конкурс”. Контакт телефон:
011/3225-894.

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
ГЕОГРАФСКИ ФАКУЛТЕТ

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

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

УСЛОВИ: да су кандидати студенти докторских студија или да су магистри
наука са прихваћеном темом докторске дисертације; да су претходне нивое
студија завршили са укупном просечном оценом најмање 08,00; да имају смисао за наставни рад. Остали услови утврђени су Законом о високом образовању (“Сл. гласник РС”, бр. 76/2005, 100/07 - аутентично тумачење, 97/08,
44/2010 и 93/12), Статутом Универзитета и Статутом Географског факултета и Правилником о начину и поступку стицања звања и заснивања радног односа наставника и сарадника Универзитета у Београду - Географског
факултета. Пријаве са доказима о испуњености услова конкурса доставити на
наведену адресу Факултета, у року од 15 дана од дана објављивања.

ПРАВНИ ФАКУЛТЕТ
УНИВЕРЗИТЕТА У БЕОГРАДУ

11000 Београд, Булевар краља Александра 67
Расписује конкурс за избор у звање и заснивање радног односа:

Доцент за ужу научну област Теорија права и
државе, предмети: Увод у право и Аутономно
право
на одређено време од 5 година

УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме, научни степен доктора наука из научне
области за коју се бира. Остали услови утврђени су чланом 64 став 5 Закона
о високом образовању („Сл. гласник РС“, бр. 76/05, 100/07 - аутентично тумачење, 97/08, 44/10, 93/12 и 89/13) и чл. 105 и 107 Статута Правног факултета
Универзитета у Београду (пречишћен текст).

Доцент за ужу научну област Кривично право,
предмет: Кривично процесно право
на одређено време од 5 година

ОШ „ЖИВОЈИН ПЕРИЋ“

УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме, научни степен доктора наука из научне
области за коју се бира. Остали услови утврђени су чланом 64 став 5 Закона
о високом образовању („Сл. гласник РС“, бр. 76/05, 100/07 - аутентично тумачење, 97/08, 44/10, 93/12 и 89/13) и чл. 105 и 107 Статута Правног факултета
Универзитета у Београду (пречишћен текст).

Директор

ОСТАЛО: пријаве кандидата са прилозима (биографија, списак научних
радова, радови, дипломе о одговарајућој стручној спреми, извод из матичне
књиге рођених и уверење о држављанству) подносе се Правном факултету
Универзитета у Београду, Булевар краља Александра 67, у року од 15 дана
од дана објављивања.

11507 Стублине, Ваљевски пут бб
тел/факс: 011/8791-303, 8791-586
на период од 4 године
УСЛОВИ: на конкурс се могу пријавити кандидати који испуњавају услове
прописане чланом 8 став 2, чланом 59 став 5 и чланом 120 Закона о основама
система образовања и васпитања („Службени гласник РС“, бр. 72/09, 52/11 и
55/13): одговарајуће високо образовање из члана 8 став 2 Закона о основама
система образовања и васпитања за наставника основне школе, педагога и
психолога, стечено на студијама другог степена (мастер академске студије,
специјалистичке академске студије или специјалистичке струковне студије),
по пропису који уређује високо образовање, почев од 10.09.2005. године или
на основним студијама у трајању од најмање 4 године, по пропису који је
уређивао високо образовање до 10.09.2005. године; да кандидат поседује
дозволу за рад - лиценцу за наставника и стручног сарадника, односно положен стручни испит; обуку и положен испит за директора установе; најмање
5 година рада у установи на пословима образовања и васпитања, након стеченог одговарајућег образовања; да има психичку, физичку и здравствену
способност за рад са децом и ученицима; да није осуђиван правноснажном
пресудом за кривично дело за које је изречена безусловна казна затвора у
трајању од најмање три месеца, као и за кривична дела насиље у породици,
одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног лица
или родоскрнављење, за кривично дело примање мита или давање мита,
за кривично дело из групе кривичних дела против полних слобода, 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; држављанство
Републике Србије; да зна језик на ком се остварује образовно - васпитни
рад - српски језик.
ОСТАЛО: кандидат је дужан да уз пријаву на конкурс достави доказе о
испуњености услова: оверен препис или оверену фотокопију уверења о
држављанству Републике Србије или извода из матичне књиге рођених са
констатацијом држављанства (не старије од 6 месеци); оверен препис или
оверену фотокопију дипломе о стеченом образовању; оверен препис или
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оверену фотокопију уверења о положеном стручном испиту или положеном
испиту за лиценцу наставника или стручног сарадника; оверен препис или
оверену фотокопију уверења о положеном испиту за директора (лиценца
за директора - документација без доказа о положеном испиту за директора
сматраће се комплетном уколико су остала документа достављена уредно),
а изабрани кандидат биће у обавези да у законском року положи испит за
директора установе; потврду да има најмање пет година рада у установи на
пословима образовања и васпитања, након стеченог одговарајућег образовања; доказ о поседовању психичке, физичке и здравствене способности за
рад са децом и ученицима (лекарско уверење) - изабрани кандидат је дужан
да достави пре закључења уговора о раду; радну биографију; доказ о неосуђиваности и доказ о непостојању дискриминаторног понашања на страни
кандидата за директора - прибавља школа пре доношења одлуке о избору
(како би школа могла да прибави доказ о неосуђиваности кандидата, кандидат је дужан да достави следеће податке: име и презиме, име оца, ЈМБГ,
адресу становања, место и општину рођења, девојачко презиме); доказ о
знању српског језика - уколико одговарајуће образовање није стечено на
српском језику; уверење надлежног суда да се не води истрага или судски
поступак - доставља изабрани кандидат, на захтев школе. Пријаве слати
на наведену адресу, у року од 15 дана од дана објављивања. Непотпуне
и неблаговремене пријаве неће се узимати у разматрање. Одлука о избору директора биће донета након спроведеног поступка, а решење о избору
директора биће донето и достављено учесницима конкурса без одлагања,
након добијања сагласности на одлуку о избору од стране надлежног органа,
односно након истека рока од 30 дана од дана достављања одлуке истом
органу на сагласност. Све додатне информације о конкурсу могу се добити у
секретаријату школе.

| Број 577 | 09.07.2014.

ОШ „20. ОКТОБАР“

11271 Сурчин, Маршала Тита 8
тел. 011/8440-511

Директор

на период од 4 године
УСЛОВИ: За директора школе може бити изабрано лице које испуњава следеће услове прописане чл. 59, чл. 8 став 2, чл. 120 Закона о основама система
образовања и васпитања („Службени гласник РС“, бр. 72/09, 52/11 и 55/13):
да поседује одговарајуће високо образовање стечено на студијама другог
степена (мастер академске студије, специјалистичке академске студије или
специјалистичке струковне студије) у складу са Законом о високом образовању („Службени гласник РС“, бр. 76/05, 100/07 - аутентично тумачење и
97/08), почев од 10. септембра 2005. године или високо образовање стечено
на основним студијама у трајању од најмање четири године, по пропису који
је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. године, да испуњава
услове за наставника основне школе, за педагога и психолога, да поседује дозволу за рад (лиценцу); да је савладао обуку и да има положен испит
за директора установе и најмање пет година рада у установи на пословима
образовања и васпитања, након стеченог одговарајућег образовања; поседовање одговарајуће психичке, физичке и здравствене способности за рад
са децом и ученицима (лекарско уверење), држављанство РС, да кандидат
није осуђиван правноснажном пресудом за кривично дело за које је изречена
безусловна казна затвора у трајању од најмање три месеца, као и за кривична дела насиље у породици, одузимање малолетног лица, запуштање и
злостављање малолетног лица или родоскрнављење, за кривично дело при-
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мања мита или давања 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 да за њега није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно
понашање. Кандидат изабран за директора школе који нема положен испит
за директора, дужан је да положи испит за директора школе у складу са
условима прописаним Законом о основама система образовања и васпитања
и условима које прописује министар.
ОСТАЛО: уз пријаву на конкурс кандидати су дужни да поднесу: биографске податке, односно радну биографију која ће садржати преглед кретања
у служби и предлог програма рада директора, оверену копију дипломе о
завршеном одговарајућем високом образовању, оверену копију уверења о
положеном стручном испиту, односно лиценци, доказ о раду у установи на
пословима образовања и васпитања, уверење о држављанству РС - не старије од 6 месеци, извод из матичне књиге рођених, уверење о психичкој,
физичкој и здравственој способности за рад са децом и ученицима (лекарско уверење) - не старије од 6 месеци. Уверење да кандидат није осуђиван
у складу са одредбом члана 120 став 1 тачка 3 Закона о основама система
образовања и васпитања - прибавља школа по службеној дужности. Молбе
са потребном документацијом доставити на адресу школе, са назнаком: „За
конкурс“. Неблаговремене, неуредне и непотпуне пријаве неће бити узете у
разматрање. Ближа обавештења могу се добити у секретаријату школе, на
број телефона: 011/8440-511.

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
ШУМАРСКИ ФАКУЛТЕТ

11000 Београд, Кнеза Вишеслава 1, тел. 011/3053-921

Наставник за научну област Примарна прерада
дрвета
УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме, докторат из уже научне области за који
се наставник бира, шумарски факултет, одсек Прерада дрвета.

Наставник за ужу научну област
Искоришћавање шума и ловство са заштитом
ловне фауне
УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме, докторат из уже научне области за
који се наставник бира, шумарски факултет, одсек Шумарство или машински
факултет.

Наставник - доцент за ужу научну област
Пејзажна архитектура и хортикултура
на одређено време (до 5 година)

УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме, докторат из уже научне области за коју
се наставник бира, шумарски факултет, одсек ПАиХ.

Наставник - доцент за ужу научну област
Примарна прерада дрвета
на одређено време (до 5 година)

УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме, докторат из уже научне области за који
се наставник бира, шумарски факултет, одсек Прерада дрвета.
Напомена: Избор наставника врши се на период од 5 година, а редовних професора на неодређено време.
ОСТАЛО: остали услови за избор наставника утврђени су Законом о високом
образовању, Статутом Универзитета у Београду и Статутом и Правилником
о систематизацији послова и радних задатака радника Шумарског факултета. Пријаве са биографијом и доказима о испуњености услова из конкурса
(оверене фотокопије диплома, извод из матичне књиге рођених, држављанство, списак научних и стручних радова, сепарате радова...), достављају се
надлежној служби Шумарског факултета у Београду, на горенаведену адресу,
у року од 8 дана од дана објављивања у публикацији „Послови“.

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
ХЕМИЈСКИ ФАКУЛТЕТ

11000 Београд, Студентски трг 12-16
тел. 011/2184-330

Наставник у звању доцента за ужу научну
област Примењена хемија
на одређено врме од 5 година

УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме, докторат из научне области за коју се
бира и други услови утврђени чл. 64 и 65 Закона о високом образовању и
Статута Хемијског факултета.
Пријаве са биографијом, овереним преписом дипломе, списком и сепаратима
научних и стручних радова доставити архиви Факултета, на наведену адресу,
у року од 15 дана од дана објављивања.

Бесплатна публикација о запошљавању

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
АРХИТЕКТОНСКИ ФАКУЛТЕТ

11000 Београд, Булевар краља Александра 73/II

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

Наставник у звање доцента за ужу научну,
односно уметничку област Архитектонске
конструкције, материјали и физика зграда, на
Департману за архитектонске технологије
избор се врши на одређено време од пет година

УСЛОВИ: општи и посебни услови предвиђени су чланом 65 Закона о високом образовању („Сл. гласник РС“, бр. 76/05, 100/07 - аутентично тумачење,
97/08, 44/2010, 93/12 и 89/13), Статутом Универзитета у Београду („Гласник
УБ“, бр. 131/06, 140/07, 143/08, 150/09, 160/11 и 162/11) и Статутом Факултета („Сл. билтен АФ“, бр. 80/08, 84/2010, 88/12, 89/12 - пречишћен текст и
98/14) и Законом о раду („Сл. гласник РС“, бр. 24/05, 61/05, 54/09 и 32/13).
Пријаве кандидата са прилозима (биографија, оверене копије диплома, оверена копија уверења о држављанству, списак радова и остала пратећа документација) доставити на адресу: Универзитет у Београду - Архитектонски
факултет, Булевар краља Александра 73/II, са назнаком: „За конкурс“. Рок за
пријављивање је 15 дана од дана објављивања.

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
АРХИТЕКТОНСКИ ФАКУЛТЕТ

11000 Београд, Булевар краља Александра 73/II

Наставник у звање редовног професора
за ужу научну, односно уметничку област
Архитектонско пројектовање и савремена
архитектура, на Департману за архитектуру
Наставник у звање ванредног професора за ужу
научну, односно уметничку област Урбанизам
и просторно планирање, на Департману за
урбанизам
избор се врши на одређено време од пет година

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

Наставник у звање доцента за ужу научну,
односно уметничку област Архитектонско
конструктерство, на Департману за
архитектонске технологије
избор се врши на одређено време од пет година

УСЛОВИ: општи и посебни услови предвиђени су чланом 65 Закона о високом образовању („Сл. гласник РС“, бр. 76/05, 100/07 - аутентично тумачење,
97/08, 44/2010, 93/12 и 89/13), Статутом Универзитета у Београду („Гласник
УБ“, бр. 131/06, 140/07, 143/08, 150/09, 160/11 и 162/11) и Статутом Факултета („Сл. билтен АФ“, бр. 80/08, 84/2010, 88/12, 89/12 - пречишћен текст и
98/14) и Законом о раду („Сл. гласник РС“, бр. 24/05, 61/05, 54/09 и 32/13).
Пријаве кандидата са прилозима (биографија, оверене копије диплома, оверена копија уверења о држављанству, списак радова и остала пратећа документација) доставити на адресу: Универзитет у Београду - Архитектонски
факултет, Булевар краља Александра 73/II, са назнаком: „За конкурс“. Рок за
пријављивање је 15 дана од дана објављивања.

УНИВЕРЗИТЕТ „СИНГИДУНУМ“
ФАКУЛТЕТ ЗА ЕКОНОМИЈУ, ФИНАНСИЈЕ
И АДМИНИСТРАЦИЈУ

11070 Нови Београд, Булевар Зорана Ђинђића 44

Сарадник у свим сарадничким звањима за ужу
научну област Рачуноводство и ревизија
09.07.2014. | Број 577 |
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Наука и образовање
УСЛОВИ: услови за избор сарадника Факултета 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 30.08.2014. године, а скенирана пријава
обавезно на е-mail: info@fefa.еdu.rs.

УСЛОВИ: доктор наука одбране безбедности и заштите, VIII степен стручне спреме. Уз пријаву кандидат подноси: биографију; оверену фотокопију
дипломе; списак научних радова, као и радове.

ОШ „БОШКО ПАЛКОВЉЕВИЋ - ПИНКИ“

XII БЕОГРАДСКА ГИМНАЗИЈА

11273 Батајница - Београд,
Пуковника Миленка Павловића 7а
тел/факс: 011/7870-077, е-mail: оs.bppinki@open.telekom.rs

Наставник историје

са 95% радног времена, на одређено време ради замене
одсутне запослене преко 60 дана
УСЛОВИ: да кандидат испуњава следеће услове: одговарајуће високо образовање у складу са Законом о основама система образовања и васпитања и
врста стручне спреме предвиђена Правилником о степену и врсти образовања наставника и стручних сарадника у основној школи („Сл. гласник РС“,
бр. 12/2012 и 15/2013), да је држављанин Републике Србије, да има психичку, физичку и здравствену способност за рад са ученицима, да није осуђиван
правноснажном пресудом за кривична дела утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3
Закона о основама система образовања и васпитања, образовање из психолошких, педагошких и методичких дисциплина, из члана 8 Закона о основама
система образовања и васпитања, односно да је у току студија положио испите из педагогије и психологије или је положио испит за лиценцу.

Наставник енглеског језика

на одређено време ради замене одсутне запослене преко
60 дана
УСЛОВИ: да кандидат испуњава следеће услове: одговарајуће високо образовање у складу са Законом о основама система образовања и васпитања и
врста стручне спреме предвиђена Правилником о степену и врсти образовања наставника и стручних сарадника у основној школи („Сл. гласник РС“,
бр. 12/2012 и 15/2013), да је држављанин Републике Србије, да има психичку, физичку и здравствену способност за рад са ученицима, да није осуђиван
правноснажном пресудом за кривична дела утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3
Закона о основама система образовања и васпитања, образовање из психолошких, педагошких и методичких дисциплина, из члана 8 Закона о основама
система образовања и васпитања, односно да је у току студија положио испите из педагогије и психологије или је положио испит за лиценцу.

Наставник српског језика

са 45% радног времена, на одређено време ради замене
одсутне запослене преко 60 дана
УСЛОВИ: да кандидат испуњава следеће услове: одговарајуће високо образовање у складу са Законом о основама система образовања и васпитања и
врста стручне спреме предвиђена Правилником о степену и врсти образовања наставника и стручних сарадника у основној школи („Сл. гласник РС“,
бр. 12/2012 и 15/2013), да је држављанин Републике Србије, да има психичку, физичку и здравствену способност за рад са ученицима, да није осуђиван
правноснажном пресудом за кривична дела утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3
Закона о основама система образовања и васпитања, образовање из психолошких, педагошких и методичких дисциплина, из члана 8 Закона о основама
система образовања и васпитања, односно да је у току студија положио испите из педагогије и психологије или је положио испит за лиценцу.
ОСТАЛО: уз пријаву на конкурс приложити: оверену фотокопију дипломе о
стеченој стручној спреми, уверење о држављанству (оверена копија - не старија од 6 месеци), извод из матичне књиге рођених (оверена копија), потврду, уверење о поседовању образовања из чл. 8 Закона о основама система образовања и васпитања или потврду о положеном испиту за лиценцу,
односно потврду или оверену фотокопију индекса о положеним испитима
из педагогије и психологије, лекарско уверење (за изабраног кандидата по
коначности одлуке по конкурсу), пре закључења уговора о раду, а податке о неосуђиваности школа ће прибавити по службеној дужности. Уколико
кандидати не доставе документацију у предвиђеном року или не доставе
сва потребна документа, односно њихове пријаве буду неблаговремене или
непотпуне неће бити узете у разматрање. Рок за пријављивање је 8 дана од
дана објављивања. Ближе информације о конкурсу могу се добити на број
телефона: 011/7870-077.

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
ФАКУЛТЕТ БЕЗБЕДНОСТИ

11000 Београд, Господара Вучића 50
тел. 011/6451-843

Ванредни професор за ужу научну област
Студије цивилне заштите и заштите животне
средине, за наставни предмет: Заштита
животне средине
на одређено време од 5 година
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ОСТАЛО: остали услови утврђени су одредбама Закона о високом образовању („Сл. гласник РС“, бр. 76/05, 100/07 - аутентично тумачење, 97/08,
44/2010 и 93/2012) и Статутом Факултета безбедности. Пријаве кандидата
са прилозима подносе се Универзитету у Београду - Факултету безбедности,
лично или поштом, у року од 15 дана од дана објављивања.

11000 Београд, Војводе Степе 82
тел. 011/2460-361

Директор

на период од 4 године
УСЛОВИ: да кандидат има одговарајуће високо образовање: на студијама
другог степена - мастер академске студије, специјалистичке академске студије или специјалистичке струковне студије, у складу са Законом о високом
образовању („Службени гласник РС“, бр. 76/05, 100/07 - аутентично тумачење и 97/08), почев од 10. септембра 2005. године; на основним студијама
у трајању од најмање 4 године, по пропису који је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. године; да испуњава услове за наставника
гимназије, за педагога и психолога, дозволу за рад, обуку и положен испит
за директора установе и најмање 5 година рада у установи на пословима
образовања и васпитања, након стеченог одговарајућег образовања; да има
психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и ученицима;
да није осуђиван правноснажном пресудом за кривично дело за које је изречена безусловна казна затвора у трајању од најмање три месеца, као и за
кривична дела насиље у породици, одузимање малолетног лица, запуштање
и злостављање малолетног лица или родоскрнављење, за кривично дело
примање мита или давање мита, за кривично дело из групе кривичних дела
против полне слободе, против правног саобраћаја и против човечности и
других добара заштићених међународним правом, без обзира на изречену
кривичну санкцију, и за које није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање; држављанство Републике Србије.
ОСТАЛО: уз пријаву кандитат подноси: биографске податке, односно радну биографију; оверен препис дипломе о завршеном одговарајућем образовању; оверен препис уверења о положеном стручном испиту (дозволи за
рад); потврду о раду у области образовања; уверење да није осуђиван правноснажном пресудом за кривично дело за које је изречена безусловна казна
затвора у трајању од најмање три месеца, као и за кривична дела насиље у
породици, одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног лица или родоскрнављење, за кривично дело примање мита или давање
мита, за кривично дело из групе кривичних дела против полне слободе, против правног саобраћаја и против човечности и других добара заштићених
међународним правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и за које
није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање; уверење
о држављанству РС; извод из матичне књиге рођених; лекарско уверење о
физичкој, психичкој и здравственој способности за рад са децом и ученицима; остала документа која могу послужити приликом доношења одлуке о
избору. Рок за пријављивање је 15 дана од дана објављивања. Пријаве се
достављају на адресу школе. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће бити
разматране.

УНИВЕРЗИТЕТ УМЕТНОСТИ У БЕОГРАДУ
ФАКУЛТЕТ ЛИКОВНИХ УМЕТНОСТИ
11000 Београд, Рајићева 10
тел. 011/2181-214

Наставник у звању ванредног професора за ужу
уметничку област Вајарство
на период од пет година

УСЛОВИ: високо образовање првог степена и други услови прописани Законом о високом образовању и Статутом факултета и способност за рад у настави. Кандидати уз пријаву прилажу: оверену фотокопију дипломе о завршеним редовним студијама, биографију, библиографију, на формулару који се
може добити у секретаријату факултета. Кандидати су дужни да на расписани конкурс поднесу пет оригиналних радова и мапу цртежа, на основу којих
се може сагледати да ли и како владају материјом наставног предмета за који
конкуришу. Пријаве се подносе Факултету ликовних уметности у Београду,
Рајићева 10, а радови у Булевару војводе Путника 68, у времену од 10,00 до
13,00 сати, у року од 15 дана од дана објављивања. Информације на број
телефона: 011/2181-214.

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
ФАКУЛТЕТ ЗА ФИЗИЧКУ ХЕМИЈУ
11000 Београд, Студентски трг 12-16
тел. 011/3336-601

Наставник у звању ванредног професора за ужу
научну област Физичка хемија - спектрохемија,
за предмет: Атомска спектрохемија и Физичка
Национална служба за запошљавање • www.nsz.gov.rs

Наука и образовање

хемија плазме, на Факултету за физичку хемију
на одређено време од пет година

УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме, научни степен доктора наука; научне,
односно стручне радове објављене у научним часописима или зборницима,
са рецензијама, од значаја за ужу научну област за коју се бира; неосуђиваност за кривична дела из члана 62 став 4 Закона о високом образовању. Остали услови утврђени су одредбама Закона о високом образовању („Сл. гласник
РС“, бр. 76/05, 100/07, 97/08, 44/10, 93/12 и 89/13), Статутом Факултета, у
складу са којима ће бити извршен избор. Пријаве са биографијом и доказима
о испуњености услова конкурса доставити архиви Факултета, на наведену
адресу, у року од 15 дана од дана објављивања.

Бор
ОШ “ПАВЛЕ ИЛИЋ ВЕЉКО”
19335 Душановац
тел. 019/560-023

Директор
УСЛОВИ: да кандидат има одговарајуће образовање из члана 8 став 2 Закона
о основама система образовања и васпитања (“Сл. гласник РС”, бр. 72/09,
52/11, 55/13 - даље: Закон) за наставника те врсте школе и подручја рада, за
педагога и психолога, одговарајуће високо образовање стечено на студијама
другог степена (мастер академске студије, специјалистичке 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, за наставника те врсте школе и подручја рада, педагога и психолога; да има дозволу за рад (лиценца за наставника, педагога
или психолога, односно положен стручни испит), држављанство Републике
Србије, да има психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом
и ученицима; да није осуђиван правноснажном пресудом за кривична дела
утврђена у члану 120 став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања,
да зна језик на ком се остварује образовно - васпитни рад (српски језик), најмање 5 година рада у установи на пословима образовања и васпитања, након
стеченог одговарајућег образовања, да има обуку и положен испит за директора установе. Директор се бира на период од 4 године. Рок за пријављивање
је 15 дана од дана објављивања у публикацији “Послови”.
ОСТАЛО: уз пријаву на конкурс кандидат треба да поднесе: доказ о
држављанству Републике Србије (уверење о држављанству или извод из
матичне књиге рођених), оверен препис или оверену фотокопију дипломе о
стеченом одговарајућем образовању, уколико одговарајуће образовање није
стечено на српском језику кандидат доставља доказ издат од одговарајуће
високошколске установе о познавању језика на ком остварује образовно васпитни рад, оверен препис или оверену фотокопију уверења о положеном стручном испиту, односно испиту за лиценцу, потврду о радном стажу у
области образовања и васпитања, радну биографију, оквирни план рада за
време мандата, доказе о поседовању организационих способности (факултативно). Доказ да кандидат поседује психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и ученицима - доставља изабрани кандидат, пре
закључења уговора о раду. Доказ да кандидат није осуђиван правноснажном
пресудом за кривична дела утврђена у члану 120 став 1 тачка 3 Закона о
основама система образовања и васпитања - прибавља школа за изабраног
кандидата.
Уверење о положеном испиту за директора се не прилаже, али је кандидат
који буде изабран дужан да наведени испит положи у року од годину дана
од дана ступања на дужност. Пријаве са потребном документацијом слати на
адресу школе, са назнаком: “За конкурс за директора школе”. Непотпуне и
неблаговремене пријаве неће се узети у разматрање.

Ч ач а к
ФАКУЛТЕТ ТЕХНИЧКИХ НАУКА У ЧАЧКУ
УНИВЕРЗИТЕТА У КРАГУЈЕВЦУ
32000 Чачак, Светог Саве 65
тел. 032/302-700

Сарадник у настави за ужу научну област
Менаџмент и бизнис
на одређено време од једне године

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, одговарајућег занимања; студент мастер академских студија који је студије првог степена завршио са укупном
просечном оценом најмање осам. Поред општих услова утврђених законом,
кандидат треба да испуњава и услове предвиђене Законом о високом образовању, Статутом Универзитета и Статутом Факултета техничких наука.
Уз пријаву приложити: биографију, доказ о школској спреми, одговарајући
доказ надлежног органа у погледу неосуђиваности у смислу члана 62 став
4 Закона о високом образовању и чл. 125е став 1 Статута Универзитета у
Крагујевцу, списак научних и стручних радова, као и саме радове. Пријаву са
доказима о испуњавању услова конкурса доставити на адресу Факултета, у
року од 15 дана од дана објављивања. Непотпуне и неблаговремене пријаве
неће се узети у разматрање.

Бесплатна публикација о запошљавању

ОШ „МИЛИНКО КУШИЋ“

32250 Ивањица, 13. септембар 54, тел. 032/661-117

Директор

на мандатни период од 4 године
УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, одговарајућег занимања.
ОСТАЛО: да кандидат испуњава следеће услове прописане чланом 59, чланом 8 став 2 и чланом 120 Закона о основама система образовања и васпитања: одговарајуће образовање за наставника, педагога и психолога у складу
са чланом 8 став 2 наведеног Закона, који предвиђа да наставник и стручни
сарадник јесте лице које је стекло одговарајуће високо образовање на студијама другог степена (мастер академске студије, специјалистичке академске
студије или специјалистичке струковне студије), по пропису који је уређивао
високо образовање, почев од 10. септембра 2005. године; на основним студијама у трајању од најмање 4 године, по пропису који је уређивао високо
образовање до 10. септембра 2005. године; да има дозволу за рад - лиценцу,
односно уверење о положеном стручном испиту за наставника, педагога или
психолога, обуку и положен испит за директора установе, најмање 5 година рада у установи на пословима образовања и васпитања, након стеченог
одговарајућег високог образовања, да има психичку, физичку и здравствену
способност за рад са децом и ученицима, 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 (да
није осуђиван правноснажном пресудом за кривично дело за које је изречена безусловна казна затвора у трајању од најмање три месеца, као и за
кривична дела насиље у породици, одузимање малолетног лица, запуштање
и злостављање малолетног лица или родоскрнављење, за кривично дело
примање мита или давање мита, за кривично дело из групе кривичних дела
против полне слободе, против правног саобраћаја и против човечности и
других добара заштићених међународним правом, без обзира на изречену
кривичну санкцију, и за које није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање); да зна језик на ком се остварује образовно - васпитни
рад. Уз пријаву на конкурс кандидат треба да приложи: диплому о стеченом одговарајућем образовању, уверење о положеном испиту за директора
установе. Кандидат изабран за директора школе дужан је да положи испит
за директора у року од годину дана од дана ступања на дужност, а сходно
условима прописаним Законом о основама система образовања и васпитања,
као и условима које прописује министар, потврду послодавца да има најмање
5 година рада у установи у области образовања и васпитања, након стеченог
високог образовања, уверење о држављанству РС - не старије од 6 месеци, извод из матичне књиге рођених са холограмом, уверење о положеном
стручном испиту за наставника - лиценцу, доказ о испуњености услова из
члана 120 став 1 тачка 5 Закона о основама система образовања и васпитања - за извођење наставе на српском језику (уколико кандидат није стекао
одговарајуће образовање на српском језику, у обавези је да достави доказ
да је положио испит из српског језика по програму високошколске установе),
доказ о неосуђиваности, преглед кретања у служби са биографским подацима и радном биографијом, као и остале прилоге којима се доказују стручне,
наставно - педагошке, организационе и друге способности кандидата. Докази
се подносе у оригиналу или у овереној фотокопији. Одговарајуће лекарско
уверење доставља кандидат који је одлуком Школског одбора изабран за
директора, а при потписивању уговора са органом управљања. Рок за подношење пријава је 15 дана од дана објављивања. Пријаве на конкурс са доказима слати у затвореним ковертама на адресу школе, са назнаком: „За конкурс за директора“ или предати лично у просторијама секретаријата школе.
Непотпуне и неблаговремене пријаве неће бити разматране.

ВИСОКА ШКОЛА ТЕХНИЧКИХ
СТРУКОВНИХ СТУДИЈА ЧАЧАК

32000 Чачак, Светог Саве 65, тел. 032/302-755

Наставник за ужу стручну област Математика,
у звање предавача, односно професора
струковних студија
на одређено, односно неодређено време

УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме, одговарајућег занимања.

Наставник за ужу стручну област Материјали и
технологије, за избор у звање предавача
на одређено време од пет година

УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме, одговарајућег занимања.

Наставник за ужу стручну област Машинско
инжењерство, за избор у звање предавача
на одређено време од пет година

УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме, одговарајућег занимања.

Наставник за ужу стручну област Рачунарска
техника и информационе технологије, за избор
у звање предавача
на одређено време од 5 година

УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме у одговарајућем занимању.
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Сарадник за ужу стручну област Математика, за
избор у звање асистента
на одређено време од 3 године

УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме, одговарајућег занимања.

Сарадник за ужу стручну област Организација и
менаџмент, за избор у звање асистента
на одређено време од 3 године

УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме, одговарајућег занимања.
ОСТАЛО: висока стручна спрема из области за коју се бира у звање, способност за наставни рад. Остали услови утврђени су чланом 64 Закона о високом образовању („Сл. гласник РС“, бр. 76/05, 100/07 - аутентично тумачење,
97/08, 44/10, 93/12 и 89/13) и чл. 53 до 57 Статута Високе школе техничких струковних студија Чачак. Пријаве кандидата са прилозима (биографија,
списак научних радова, радови, дипломе о одговарајућој стручној спреми,
извод из матичне књиге рођених и уверење о држављанству) подносе се на
адресу Високе школе, у року од 15 дана од дана објављивања у публикацији
„Послови“.

Јагодина
ОШ „ДУШАН ПОПОВИЋ“

35263 Белушић, тел. 035/413-126

Директор

на период од четири године
УСЛОВИ: да кандидати испуњавају следеће услове: држављанство Републике Србије, високо образовање, да поседују лиценцу, односно положен
стручни испит и да испуњавају остале услове за наставника, педагога или
психолога, пет година радног стажа у области образовања и васпитања, да
поседују стручне и организационе способности, да код њих не постоји законска сметња за избор, да се не води кривични поступак, члан 10 КЗС и да
нису осуђивани за кривична дела, члан 102 ст. 5 КЗС. Уз пријаву на конкурс
кандидати треба да приложе: доказ о држављанству (извод из матичне књиге рођених или уверење о држављанству), оверену фотокопију дипломе о
степену стручне спреме, оверену фотокопију уверења о положеном испиту за лиценцу, односно стручном испиту, потврду о радном искуству, преглед кретања у служби са биографским подацима, доказ о својим стручним и
организационим способностима, уверење вишег суда да се не води кривични
поступак, члан 10 КЗС и уверење од полицијске управе да није осуђиван,
члан 102 ст. 5 КЗС. Рок за пријављивање је 15 дана од дана објављивања.
Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узети у разматрање.

ФАКУЛТЕТ ПЕДАГОШКИХ НАУКА
УНИВЕРЗИТЕТА У КРАГУЈЕВЦУ

35000 Јагодина, Милана Мијалковића 14, тел. 035/223-805

Сарадник у звање и на радно место асистент
за ужу стручно - уметничку област Ликовна
уметност са методиком наставе
на одређено време од три године

УСЛОВИ: Завршен факултет ликовних уметности, студент докторских студија
који је претходне нивое студија завршио са укупном просечном оценом најмање осам и смисао за наставни рад или магистар уметности коме је прихваћена тема докторске дисертације, непостојање сметњи из члана 62 став 4
Закона о високом образовању („Службени гласник РС“, бр. 76/05...89/13), као
и општи и посебни услови утврђени Законом о високом образовању и Статутом Факултета. Уз пријаву на конкурс поднети: оверене фотокопије диплома о завршеним претходним нивоима студија са доказом о просечној оцени,
уверење (потврду) о статусу студента докторских студија, доказ о прихваћеној теми докторске дисертације од стране надлежног органа универзитета,
биографију са подацима о досадашњем раду, списак објављених стручних и
научних радова, као и саме радове, доказ о непостојању сметњи из члана 62
став 4 Закона о високом образовању и друге доказе о испуњености услова
по овом конкурсу. Рок за подношење пријава је 15 дана. Неблаговремене и
непотпуне пријаве неће се разматрати.

Кикинда
ОШ „ЂУРА ЈАКШИЋ“

23300 Кикинда, Светозара Милетића 16
тел. 0230/402-990

Наставник разредне наставе

на одређено време на четири године, ради замене
запосленог коме мирује радно место због преласка на
функцију
УСЛОВИ: да кандидат поседује одговарајуће високо образовање у складу са
чланом 2 Правилника о степену и врсти образовања наставника и стручних

46

| Број 577 | 09.07.2014.

сарадника у основној школи („Службени гласник - Просветни гласник РС“,
бр. 11/2012); да има психичку, физичку и здравствену способност за рад са
ученицима (уверење прилаже кандидат који буде примљен по конкурсу, пре
закључења уговора о раду), уверење да није осуђиван правноснажном пресудом за кривично дело за које је изречена безусловна казна затвора од
најмање три месеца, као и за кривична дела насиље у породици, одузимање
малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног лица или родоскрнављење, за кривично дело давања или примања мита, за кривична дела
из групе кривичних дела против полне слободе, против правног саобраћаја
и против човечности и других добара заштићених међунараодним правом,
без обзира на изречену кривичну санкцију, и да за њега није, у складу са
законом, утврђено дискриминаторно понашање (доказ прибавља школа),
држављанство Републике Србије и да зна језик на ком се остварује образовно - васпитни рад.
ОСТАЛО: да кандидат испуњава услове из члана 120 Закона о основама система образовања и васпитања („Сл. гласник РС“, бр. 72/09, 52/11, 55/2013).
Кандидат испуњеност услова доказује: дипломом о завршеном факултету
(оверена фотокопија); уверењем о држављанству РС (оригинал или оверена фотокопија), изводом из матичне књиге рођених (оригинал или оверена
фотокопија), уверењем о здравственој способности за рад у школи (по одлуци о пријему прибавља кандидат); уверење да није осуђиван за кривична
дела утврђена чл. 120 став 1 тачка 3 Закона основама система образовања
и васпитања (прибавља школа по службеној дужности), доказ да зна језик
на ком се изводи образовно - васпитни рад у школи (уколико одговарајуће
образовање није стечено на том језику). Рок за пријаву је 15 дана од дана
објављивања, на адресу школе, са назнаком: „За конкурс“. Неблаговремене и
непотпуне пријаве неће се узимати у разматрање.

Косовск а Митровиц а
ОШ „АЦА МАРОВИЋ“
38210 Косово Поље

Директор
УСЛОВИ: уз пријаву доставити следећу документацију: извод из матичне
књиге рођених, уверење о држављанству, диплому наставника или стручног
сарадника, лиценцу - дозволу за рад за наставника или стручног сарадника,
уверење о положеном испиту за директора, потврду о раду на пословима
образовања у периоду од 5 година након дипломирања, уверење да кандидат није осуђиван правноснажном пресудом за кривично дело за које је
изречена безусловна казна затвора у трајању од најмање 3 месеца, као и
за кривична дела предвиђена чланом 120 став 1 тачка 3 Закона о основама
система образовања и васпитања („Сл. гласник РС“, бр. 72/09, 67/11 и 55/13).
Мандат директора траје 4 године. Неблаговремене и непотпуне пријаве (осим
уверења о положеном испиту за директора) неће се разматрати. Конкурс је
отворен 15 дана од дана објављивања у публикацији „Послови“. Пријаве
доставити лично у ОШ „Аца Маровић“, Косово Поље или поштом на адресу:
ОШ „Аца Маровић“ СШЦ „Свети Сава“, 38210 Косово Поље.

ПОНИШТЕЊЕ ОГЛАСА
ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА
„НАША РАДОСТ“
38430 Ораховац
Немањина 9

Оглас објављен 28.05.2014. године у публикацији „Послови“,
поништава се у целости.

К ра г у ј е в а ц
ПРВА ТЕХНИЧКА ШКОЛА

34000 Крагујевац, Радоја Домановића 8
тел. 034/332-461

Директор

на мандатни период од 4 године
УСЛОВИ: 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, да кандидат испуњава услове за наставника стручне школе за подручје
рада: електротехника, геодезија и грађевинарство, хемија, неметали и графичарство, пољопривреда, производња и прерада хране, за педагога или
психолога - да кандидат поседује дозволу за рад наставника, педагога или
психолога (стручни испит, тј. лиценца за рад), да има обуку и положен испит
за директора, најмање 5 година рада у установи на пословима образовања
и васпитања, након стеченог одговарајућег образовања, да има психичку,
физичку и здравствену способност за рад са децом и ученицима, да кандидат није осуђиван правноснажном пресудом за кривична дела утврђена у
чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања и васпитања
(прибавља школа пре доношења одлуке о избору), држављанство Републике
Србије, да зна језик на ком се остварује образовно-васпитни рад.
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ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс са биографијом, кандидат је у обавези да
приложи: оверену фотокопију дипломе о стеченој стручној спреми, оверену фотокопију уверења о положеном стручном испиту, односно испиту за
лиценцу, потврду да има најмање 5 година рада у области образовања и
васпитања, након стеченог одговарајућег образовања, уверење о држављанству Републике Србије (не старије од 6 месеци), извод из матичне књиге
рођених (не старији од 6 месеци), доказ о знању језика на ком се остварује
образовно-васпитни рад, оквирни план рада за време мандата. Доказ о савладаној обуци и положеном испиту за директора установе се не прилаже,
јер надлежни министар није донео подзаконски акт о полагању испита за
директора. Уверење о неосуђиваности прибавља школа, а лекарско уверење
да има психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и ученицима, кандидат подноси пре закључења уговора о раду.
Пријава са доказима подноси се препорученом поштом на адресу школе или
се лично предаје у секретаријату у затвореним ковертама, са назнаком: „За
конкурс за директора школе“. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се
узимати у разматрање. Рок за пријаву је 15 дана.

ФАКУЛТЕТ МЕДИЦИНСКИХ НАУКА

34000 Крагујевац, Светозара Марковића 69
тел. 034/306-800

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

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

Сарадник у настави за ужу научну област
Медицинска статистика и информатика
на одређено време 1 година

УСЛОВИ: завршен медицински, машински, природно - математички или економски факултет, са укупном просечном оценом најмање осам и уписане докторске академске студије или магистар медицинских машинских, природно
- математичких или економских наука коме је прихваћена тема докторске
дисертације.
ОСТАЛО: услови утврђени одговарајућим одредбама Закона о високом образовању („Сл. гласник РС“, бр. 76/2005), Статутом Универзитета у Крагујевцу,
Правилником о начину и поступку заснивања радног односа и стицању звања
наставника Универзитета у Крагујевцу и Статутом Факултета Медицинских
наука у Крагујевцу, у складу са којима ће бити извршен избор пријављених
кандидата.
Уз пријаву на конкурс доставити: биографију, потврду о уписаним докторским студијама, фотокопију оверених диплома, списак стручних и научних
публикација и по један примерак тих публикација. Сву конкурсну документацију, као доказе о испуњености услова конкурса, доставити и у електронској
форми (на компакт диску - CD). Рок за пријаву је 15 дана.

ПРАВНИ ФАКУЛТЕТ У КРАГУЈЕВЦУ
34000 Крагујевац, Јована Цвијића 1
тел. 034/306-500

Сарадник у звању асистента за ужу
кривичноправну научну област

на одређено време 3 године, са условима из чл. 72 Закона
о високом образовању и члана 127 Статута Правног
факултета у Крагујевцу
УСЛОВИ: VII/2 степен стручне спреме, магистар правних наука или VII/1 степен стручне спреме, дипломирани правник.

Сарадник у звању асистента за ужу јавноправну
и теоријскоправну научну област (поновни
избор)
на одређено време 3 године, са условима из чл. 72 Закона
о високом образовању и члана 127 Статута Правног
факултета у Крагујевцу

УСЛОВИ: VII/2 степен стручне спреме, магистар правних наука или VII/1 степен стручне спреме, дипломирани правник.

Сарадник у настави за ужу кривичноправну
научну област

на одређено време 1 године, са условима из чл. 71 Закона
о високом образовању и члана 127 Статута Правног
факултета у Крагујевцу
2 извршиоца
УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, дипломирани правник.

Бесплатна публикација о запошљавању

Сарадник у настави за ужу међународноправну
научну област
на одређено време 1 године, са условима из чл. 71 Закона
о високом образовању и члана 127 Статута Правног
факултета у Крагујевцу

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, дипломирани правник.

Сарадник у настави за ужу научну област
Историја државе и права

на одређено време 1 године, са условима из чл. 71 Закона
о високом образовању и члана 127 Статута Правног
факултета у Крагујевцу
УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, дипломирани правник.

Сарадник у настави за ужу научну област
Римско право

на одређено време 1 године, са условима из чл. 71 Закона
о високом образовању и члана 127 Статута Правног
факултета у Крагујевцу
УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, дипломирани правник.

Сарадник у настави за ужу грађанскоправну
научну област

на одређено време 1 године, са условима из чл. 71 Закона
о високом образовању и члана 127 Статута Правног
факултета у Крагујевцу
2 извршиоца
УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, дипломирани правник.

Сарадник у настави за ужу јавноправну и
теоријскоправну научну област

на одређено време 1 године, са условима из чл. 71 Закона
о високом образовању и члана 127 Статута Правног
факултета у Крагујевцу
4 извршиоца
УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, дипломирани правник.
ОСТАЛО: други општи и посебни услови прописани чланом 62 ст. 3 Закона о
високом образовању, Статутом и другим актима Правног факултета у Крагујевцу. Пријаве са доказима о испуњености услова конкурса слати на горенаведену адресу, у року од 8 дана.

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

Сарадник у звање асистента за ужу научну
област Српска књижевност
на одређено време од три године

Сарадник у звање асистента за ужу научну
област Немачки језик

са 40% радног времена, на одређено време од три године
УСЛОВИ: студент докторских студија који је и основне и мастер академске
студије завршио са укупном просечном оценом најмање осам и који показује
смисао и способност за наставни и научни рад. У звање асистента може бити
изабран и магистар наука коме је прихваћена тема докторске дисертације (за
студенте по старом закону). У поновни избор у звање асистента може бити
изабран кандидат који је стекао научни назив доктора наука. Општи и посебни услови предвиђени су чл. 72 Закона о високом образовању („Сл. гласник
РС“, бр. 76/05, 100/07, 97/08, 44/10, 93/12 и 89/13), Законом о раду („Сл.
гласник РС“, бр. 24/05, 61/05, 54/09 и 32/13), Статутом Филолошко - уметничког факултета Универзитета у Крагујевцу (пречишћен текст бр. 01-1739
од 17.06.2013. године, Одлуком о изменама и допунама Статута ФИЛУМ-а
(бр. 01-4325 од 18.11.2013.) и Правилником о избору сарадника на Одсеку за
филологију (бр. 01-736 од 03.03.2014.) - (www.filum.kg.аc.rs) и другим актима Факултета и Универзитета у Крагујевцу. Општи услови: документа која је
потребно доставити: пријава на конкурс, биографија и стручна биографија
(на CD-u и у штампаној форми), оверене копије диплома, уверење о уписаним докторским студијама или одлука о прихваћеној теми докторске дисертације (за кандидате који конкуришу за радно место асистента), оверена копија
извода из матичне књиге рођених, уверење о држављанству (оригинал),
потврда надлежног органа (Полицијске управе) да кандидат није осуђиван
за кривична дела предвиђена чланом 62 став 4 Закона о високом образо-
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вању (оверена копија), мишљење студената формирано на основу анкете (за
кандидате који имају педагошко искуство у високошколској установи). Фотокопије докумената морају бити оверене и не старије од 6 месеци. Непотпуне
и неблаговреме пријаве, као и документација кандидата који не испуњавају
услове конкурса неће се узимати у разматрање. Сва документација и радови
достављају се Служби за опште и правне послове ФИЛУМ-а, у згради Друге
крагујевачке гимназије или поштом. Рок за подношење пријава је 8 дана од
дана објављивања.

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

Асистент за ужу научну област Математичка
анализа са применама у Институту за
математику и информатику факултета
на одређено време 3 године
3 извршиоца

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме и уписане докторске студије уже научне области за коју се бира или VII/2 степен стручне спреме, магистар математичких наука уз услов да је прихваћена тема докторске дисертације, односно VIII степен стручне спреме, доктор математичких наука који је изабран
у звање асистента по Закону о високом образовању („Сл. гласник РС“, бр.
76/05, 100/07, 97/08, 44/10, 93/12 и 89/13) и у наведеном звању провео највише један изборни период. Остали услови утврђени су Законом о високом
образовању, Статутом факултета и Правилником о систематизацији послова и радних задатака Факултета, у складу са којима ће бити извршен избор
пријављених кандидата.

Асистент за ужу научну област Геометрија
у Институту за математику и информатику
факултета
на одређено време 3 године

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме и уписане докторске студије уже научне области за коју се бира или VII/2 степен стручне спреме, магистар математичких наука уз услов да је прихваћена тема докторске дисертације, односно VIII степен стручне спреме, доктор математичких наука који је изабран
у звање асистента по Закону о високом образовању („Сл. гласник РС“, бр.
76/05, 100/07, 97/08, 44/10, 93/12 и 89/13) и у наведеном звању провео највише један изборни период. Остали услови утврђени су Законом о високом
образовању, Статутом факултета и Правилником о систематизацији послова и радних задатака Факултета, у складу са којима ће бити извршен избор
пријављених кандидата.
ОСТАЛО: кандидати који конкуришу, поред општих услова треба да испуњавају и посебне услове прописане законом и наведеним општим актима. Уз
пријаву неопходно је доставити: биографију са подацима о досадашњем
раду, оверену фотокопију дипломе о стеченој одговарајућој стручној спреми
и списак и сепарате објављених радова, односно радова за који поседују
потврду да су прихваћени за објављивање до момента пријаве на конкурс.
Кандидати су такође дужни да уз пријаву на конкурс доставе и одговарајуће
доказе надлежних органа поводом чињенице да нису правноснажном пресудом осуђени за кривично дело против полне слободе, фалсификовања
јавне исправе коју издаје високошколска установа или примања мита у
обављању послова у високошколској установи. Рок за пријављивање је 15
дана од дана објављивања. Неблаговрмене и непотпуне пријаве неће се разматрати.

К ра љ е в о
ОШ „ЧИБУКОВАЧКИ ПАРТИЗАНИ“
36000 Краљево, Карађорђева 178
тел. 036/359-660

Библиотекар

на одређено време до повратка раднице са породиљског
боловања
УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, одговарајуће образовање предвиђено Правилником о степену образовања наставника и стручних сарадника у
основној школи („Сл. гласник РС“, бр. 11/2012 и 15/2013).

Сервирка

на одређено време - замена одсутне запослене преко 60
дана
УСЛОВИ: II или III степен стручне спреме, куварске струке.
ОСТАЛО: поред општих услова предвиђених законом, кандидат треба да
испуњава и следеће посебне услове: да има психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и ученицима; да није осуђиван 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 или родоскр-
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нављење, за кривично дело примања мита или давања мита, за кривична
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; држављанство Републике Србије; да зна језик на ком се
остварује образовно - васпитни рад. Уз пријаву на конкурс кандидат прилаже: уверење о држављанству (оригинал или оверену копију) - не старије од 6
месеци; оригинал или оверену фотокопију дипломе; извод из матичне књиге
рођених (оригинал или оверену фотокопију); уверење о образовању из психолошких, педагошких и методичких дисциплина стечено на високошколској
установи за радно место: библиотекар. Доказ о знању језика на ком се остварује васпитно - образовни рад обавезно достављају само кандидати који
образовање нису стекли на српском језику. Уверење о психофизичкој способности за рад са ученицима изабрани кандидат доставља пре закључења
уговора о раду, а доказ о неосуђиваности прибавља школа. Рок за пријављивање је 8 дана од дана објављивања. Пријаве на конкурс са потребном документацијом доставити лично или поштом, на адресу школе. Неблаговремене
и непотпуне пријаве неће се узети у разматрање.

Крушевац
ВИСОКА ШКОЛА СТРУКОВНИХ
СТУДИЈА ЗА ВАСПИТАЧЕ

37000 Крушевац, Ћирила и Методија 22-24
тел. 037/439-754

Наставник за ужу научну област Социолошке
науке
УСЛОВИ: услови за избор у звање и пријем у радни однос предвиђени су
Законом о високом образовању и Статутом школе. Пријаве са документацијом слати на наведену адресу, у року од 15 дана од дана објављивања.
Непотпуна и неблаговремена документација неће бити разматрана.

ВИСОКА ШКОЛА СТРУКОВНИХ
СТУДИЈА ЗА ВАСПИТАЧЕ

37000 Крушевац, Ћирила и Методија 22-24
тел. 037/439-754

Асистент за извођење вежби из уже научне
области Педагошке науке (реизбор)
Асистент за ужу научну област Физичко
васпитање и спорт (реизбор)
УСЛОВИ: услови за избор у звање и пријем у радни однос предвиђени су
Законом о високом образовању и Статутом школе. Пријаве са документацијом слати на наведену адресу. Непотпуна и неблаговремена документација
неће бити разматрана.

ОШ „ПРВИ МАЈ“

Влајковци
37220 Брус, тел. 037/830-233

Директор

на период од 4 године
УСЛОВИ: да кандидати испуњавају следеће услове: одговарајуће образовање из чл. 8 ст. 2 Закона о основама система образовања и васпитања за
наставника основне школе, педагога или психолога, стечено на студијама
другог степена (мастер академске студије, специјалистичке академске студије или специјалистичке струковне студије), по пропису који је уређивао
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, да поседују дозволу за рад, обуку
и положен испит за директора установе (изабрани кандидат биће у обавези
да у законском року положи испит за директора, након што министар просвете донесе подзаконски акт о полагању испита за директора школе), најмање
5 година рада у установи на пословима образовања и васпитања, након стеченог одговарајућег образовања, држављанство РС, да имају одговарајућу
психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и ученицима,
да нису осуђивани правноснажном пресудом за кривична дела за која је изречена безусловна казна затвора у трајању од најмање три месеца, као и за
кривична дела насиље у породици, одузимање малолетног лица, запуштање
и злостављање малолетног лица или родоскрнављење, за кривично дело
примање мита или давање мита, за кривично дело из групе кривичних дела
против полне слободе, против правног саобраћаја и против човечности и
других добара заштићених међународним правом, без обзира на изречену
кривичну санкцију, и за које није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање (доказ прибавља школа), да поседују стручне и организационе способности.
ОСТАЛО: уз пријаву кандидати треба да приложе: радну биографију са кратким прегледом кретања у служби и предлогом плана рада за време мандата
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којом се доказују организационе способности, оверену фотокопију дипломе о
стеченом стручном одговарајућем образовању, оверену фотокопију дипломе
(уверења) о положеном стручном испиту, односно испиту за лиценцу, потврду о радном искуству у установи на пословима образовања и васпитања,
након стеченог одговарајућег образовања, уверење о држављанству и извод
из матичне књиге рођених (не старије од 6 месеци), лекарско уверење (не
старије од 6 месеци). Рок за пријаву је 15 дана од дана објављивања. Пријаве се подносе у затвореним ковертама, са назнаком: „Конкурс за директора“,
непосредно или на адресу школе. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће
бити разматране.

ШКОЛА ЗА ОСНОВНО И СРЕДЊЕ ОБРАЗОВАЊЕ
„ВЕСЕЛИН НИКОЛИЋ“
37000 Крушевац, Луке Ивановића 17
тел. 037/446-700

Директор
УСЛОВИ: одговарајуће образовање из члана 8 став 2 Закона о основама система образовања и васпитања („Сл. гласник РС“, бр. 72/09, 52/11, 55/13) за
наставника школе за ученике ментално ометене у развоју, за педагога и психолога; да кандидат има дозволу за рад - лиценцу, односно стручни испит за
наставника, педагога или психолога; дозволу за рад, обуку и положен испит
за директора установе; најмање пет година рада у установи на пословима
образовања и васпитања, након стеченог одговарајућег образовања; да има
психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и ученицима; да
није осуђиван правноснажном пресудом за кривично дело за која је изречена
безусловна казна затвора у трајању од најмање 3 месеца, као и за кривична
дела насиље у породици, одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног лица или родоскрнављење; за кривично дело примање
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; држављанство Републике Србије; да зна језик на ком се остварује
образовно - васпитни рад. Директор се бира на период од четири године.
Кандидат је дужан да достави следећу документацију: пријаву са биографским подацима, односно радном биографијом и планом рада директора за
време мандата, оверену фотокопију дипломе о завршеном одговарајућем
образовању, оверену фотокопију уверења о положеном испиту за лиценцу
- стручном испиту, оверену фотокопију уверења о дозволи за рад, обуци и
положеном испиту за директора установе, потврду о годинама рада у области
образовања и васпитања, оверену фотокопију уверења о држављанству,
лекарско уверење да има психичку, физичку и здравствену способност за рад
са децом и ученицима (да није старије од 6 месеци) - оригинал или оверена
фотокопија. Доказ да зна језик на ком се остварује образовно - васпитни рад
у обавези су да доставе они кандидати који одговарајуће образовање нису
стекли на српском језику, и то да су положили испит из српског језика по програму високошколске установе. Доказ о неосуђиваности кандидата прибавља
школа. Изабрани директор који нема положен испит за директора, дужан је
да га положи у року од годину дана од дана ступања на дужност. Директору
који не положи испит за директора у року од годину дана од дана ступања на
дужност, престаје дужност директора. Непотпуне и неблаговремене пријаве
неће се разматрати. Рок за подношење пријава је 15 дана од дана објављивања. О резултатима конкурса кандидати ће бити обавештени у законском
року. Пријаве са потребном документацијом слати на наведену адресу.

ПОНИШТЕЊЕ ОГЛАСА
ОШ „ЈОВАН ПОПОВИЋ“

37000 Крушевац, Балканска 56
тел. 037/448-580
Оглас објављен 21.05.2014. године у публикацији „Послови“,
поништава се у целости.

Л е с ко в а ц
ОШ „СИНИША ЈАНИЋ“

16210 Власотинце, Михајла Михајловића 1
тел. 016/875-147

Директор

на мандатни период од 4 године
УСЛОВИ: одговарајуће образовање из чл. 8 став 2 Закона о основама система образовања и васпитања - високо образовање стечено на студијама
другог степена - мастер академске студије, специјалистичке академске студије или специјалистичке струковне студије, по пропису који уређује високо
образовање почев од 10. септембра 2005. године или на основним студијама
у трајању од најмање четири године, по пропису који је уређивао високо
образовање до 10. септембра 2005. године за наставника школе, педагога
или психолога; да кандидат поседује дозволу за рад (лиценцу) за наставника, педагога или психолога; да поседује обуку и положен испит за директора (након доношења подзаконског акта који ће прописати програм обуке,
програм испита, начин и поступак полагања испита за директора од стране Министарства просвете, изабрани кандидат биће у обавези да у законском року положи испит за директора после доношења подзаконског акта);
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да поседује психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом
и ученицима - доказ, не старији од 6 месеци, доставља се пре закључења
уговора о раду; да није осуђиван правноснажном пресудом за кривична дела
утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања
и васпитања (доказ прибавља школа по службеној дужности); да поседује
држављанство Републике Србије; да зна језик на ком се остварује образовно-васпитни рад (доказ су у обавези да доставе само они кандидати који
одговарајуће образовање нису стекли на српском језику); најмање пет година рада у установи на пословима образовања и васпитања, након стеченог
одговарајућег образовања.
ОСТАЛО: Уз пријаву доставити: доказ о држављанству РС (не старији од 6
месеци), извод из матичне књиге рођених (не старији од 6 месеци), а уколико је извод са холограмом - исти има трајну важност; оверен препис или
оверену фотокопију дипломе о одговарајућем образовању; оверен препис
или оверену фотокопију уверења о положеном стручном испиту - лиценци;
потврду о радном стажу у области образовања и васпитања; уверење да против кандидата није покренута истрага, нити је подигнута оптужница (не старије од 6 месеци); доказ о знању језика на ком се изводи образовно-васпитни
рад у школи (уколико одговарајуће образовање није стечено на том језику);
радну биографију са кратким прегледом радног искуства и предлогом програма рада директора школе; доказ о неосуђиваности и непостојању дискриминаторног понашања (не старији од 6 месеци, прибавља школа), оригинал
или оверену фотокопију уверења о здравственом стању (издато од стране
надлежне здравствене установе, не старије од 6 месеци). Конкурс је отворен
15 дана од дана објављивања. Пријаве на конкурс доставити са назнаком:
„За конкурс за директора школе“, поштом или лично секретару школе, сваког
радног дана, од 07,00 до 12,00 часова. Непотпуне и неблаговремене пријаве
неће се узети у разматрање. Контакт телефон: 016/874-147.

ОСНОВНА ШКОЛА
„СЛАВКО ЗЛАТАНОВИЋ“
16204 Мирошевце
тел. 016/3487-242

Директор

на мандатни период од 4 године
УСЛОВИ: да кандидат испуњава опште услове предвиђене чланом 8 став 2
и чланом 120 Закона о основама система образовања и васпитања: да има
одговарајућу високу стручну спрему за наставника, васпитача или стручног
сарадника у основном образовању; да поседује лиценцу; најмање пет година
рада у установи на пословима образовања и васпитања, након стеченог одговарајућег образовања; да има психичку, физичку и здравствену способност
за рад са децом и ученицима; да није осуђиван правноснажном пресудом за
кривична дела утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о основама система
образовања и васпитања; да је држављанин Републике Србије; да зна српски језик на ком се остварује образовно-васпитни рад. Уз пријаву на конкурс
кандидат прилаже доказе о испуњености свих услова, радну биографију са
оквирним планом рада за време мандата. Рок за подношење пријава је 15
дана од дана објављивања.

ОШ „8. ОКТОБАР“

16210 Власотинце, Марка Орешковића 2

Директор

на мандатни период од 4 године
УСЛОВИ: поред општих услова предвиђених Законом о раду, кандидат треба
да испуњава и следеће услове: одговарајуће високо образовање на студијама
другог степена (мастер академске студије, специјалистичке академске студије или специјалистичке струковне студије), по пропису који уређује високо
образовање, почев од 10. септембра 2005. године или на основним студијама
у трајању од најмање четири године, по пропису који је уређивао високо
образовање до 10. септембра 2005. године, за наставника основне школе
и подручја рада, за педагога и психолога; психичка, физичка и здравствена
способност за рад са децом и ученицима; да није осуђиван правноснажном
прсудом за кривична дела утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о основама сиситема образовања и васпитања; држављанство Републике Србије;
познавање језика на ком се остварује образовно - васпитни рад; дозвола
за рад; обука 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, као доказе о испуњености
услова приложити: оверен препис или оверену фотокопију дипломе о стеченом образовању, уверење о држављанству Републике Србије (не старије од
6 месеци), извод из матичне књиге рођених (не старији од 6 месеци), оверен препис или оверену фотокопију уверења о положеном стручном испиту,
односно испиту за лиценцу, потврду о радном искуству у области образовања
и васпитања, краћу биографију и оквирни план рада за време мандата. Доказ
о познавању српског језика као језика на ком се остварује образовно - васпитни рад, доставља се уколико кандидат није стекао образовање на српском
језику (потврда, уверење или други документ којим се доказује да је испит
из српског језика положен по програму одговарајуће високошколске установе). Доказ о положеном испиту за директора обезбедиће се након доношења
одговарајућег подзаконског акта министра просвете (изабрани директор који
нема положен испит за директора дужан је да га положи у року од годину
дана од дана ступања на дужност), доказ да се против кандидата не води
истрага (од надлежног суда), доказ о неосуђиваности (од надлежне полицијске управе - прибавља школа), доказ о психичкој, физичкој и здравственој
способности (лекарско уверење) - изабрани кандидат подноси пре закљу-
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чења уговора о раду. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узети у
разматрање. По завршетку конкурса документација се не враћа кандидатима.
Рок за подношење пријава је 15 дана од дана објављивања у публикацији
„Послови“. Пријаве се подносе препорученом поштом на адресу школе, са
назнаком: „За конкурс за директора“.

Л оз н и ц а
ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА „БАМБИ“
15300 Лозница, Генерала Јуришића 3
тел. 015/882-122

Васпитач у припремном предшколском
програму

на одређено време ради замене одсутног запосленог преко
60 дана
2 извршиоца
УСЛОВИ: услови из чл. 8 и 120 Закона о основама система образовања и
васпитања; 1 година рада на пословима васпитача. Уз пријаву доставити:
оверену фотокопију дипломе, извод из матичне књиге рођених (оригинал
или оверена фотокопија); извод из матичне књиге држављана - не старији од
шест месеци (оригинал или оверена фотокопија), оверену фотокопију радне
књижице. Пријаве са документацијом слати на адресу Установе, у року од 8
дана од дана објављивања.

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

Наставник у звању ванредног професора за ужу
научну област Електроника на Департману за
физику
на одређено време од 60 месеци

УСЛОВИ: доктор техничких наука.

Наставник у звању доцента за ужу научну
област Рачунарске науке на Департману за
рачунарске науке
на одређено време од 60 месеци

УСЛОВИ: доктор математичких наука.

Наставник у звању доцента за ужу научну
област Рачунарске науке на Департману за
рачунарске науке
на одређено време од 60 месеци
2 извршиоца

УСЛОВИ: доктор наука - рачунарске науке.
ОСТАЛО: кандидати уз пријаву треба да доставе: биографију; оверен препис
дипломе о докторату; списак научних радова са библиографским подацима,
као и саме радове (списак радова доставити и у електронском облику, за
сваки рад у часопису навести одговарајући линк). Рок за пријаву је 15 дана.

ОШ „МИЛАН РАКИЋ“

18209 Медошевац, Димитрија Туцовића 50
тел. 018/261-313

Директор

на период од 4 године
УСЛОВИ: одговарајуће високо образовање из члана 8 став 2 Закона о основама система образовања и васпитања - високо образовање стечено на студијама другог степена (мастер академске студије, специјалистичке академске студије или специјалистичке струковне студије, 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), за наставника основне школе, педагога или психолога; дозвола за рад (лиценца); савладана обука и положен
испит за директора установе; најмање пет година рада у установи на пословима образовања и васпитања, након стеченог одговарајућег образовања;
психичка, физичка и здравствена способност за рад са децом и ученицима;
држављанство Републике Србије; да кандидат није осуђиван правноснажном
пресудом за кривична дела утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања и васпитања; знање језика на ком се остварује
образовно - васпитни рад (српски језик). Кандидат уз пријаву треба да достави: оверену копију дипломе (не старије од 6 месеци); уверење о положеном
стручном испиту/доказ о положеном испиту за лиценцу (оверена копија - не
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старија од 6 месеци); уверење о држављанству Републике Србије (не старије
од 6 месеци); доказ о годинама рада у школи, након стеченог одговарајућег
образовања; уверење да има психичку, физичку и здравствену способност
за рад са децом и ученицима; доказ да изабрани кандидат није осуђиван за
кривична дела (надлежни орган унутрашњих послова - уверење не старије
од 6 месеци); доказ да против кандидата није подигнута оптужница (надлежни суд); биографију са кратким прегледом кретања у служби и предлогом
програма рада директора школе; доказ о познавању српског језика (ако кандидат није стекао образовање на српском језику). Рок за пријаву је 15 дана.

ЕЛЕКТРОТЕХНИЧКА ШКОЛА
„МИЈА СТАНИМИРОВИЋ“

18110 Ниш, Булевар цара Константина бб

Директор

на период од 4 године
УСЛОВИ: испуњеност услова прописаних чланом 8 став 2 Закона о основама
система образовања и васпитања („Службени гласник РС“, бр. 72/09, 52/11
и 55/13), на студијама другог степена (мастер академске студије, специјалистичке академске студије или специјалистичке струковне студије), по пропису који уређује високо образовање, почев од 10. септембра 2005. године
или на основним студијама у трајању од најмање 4 године, по пропису који
је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. године; испуњеност
услова за наставника средње електротехничке школе у подручју рада електротехника, за педагога или психолога; дозвола за рад (лиценца); савладана
обука и положен испит за директора установе; најмање 5 година рада у установи на пословима образовања и васпитања, након стеченог одговарајућег
образовања; психичка, физичка и здравствена способност за рад са децом
и ученицима (доказ доставља изабрани кандидат, пре закључења уговора
о раду); да кандидат није осуђиван правноснажном пресудом за кривична
дела утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања и васпитања (доказ прибавља школа, пре доношења одлуке о избору);
држављанство Републике Србије; знање језика на ком се остварује образовно - васпитни рад. Уз пријаву кандидат треба да достави: оверен препис/
фотокопију дипломе о стеченом одговарајућем образовању; оверен препис/
фотокопију уверења о положеном стручном испиту, односно испиту за лиценцу; потврду о раду у области образовања и васпитања; уверење о држављанству РС; радну биографију; оквирни план рада за време трајања мандата;
доказе о поседовању организационих способности (факултативно). Рок за
пријаву је 15 дана. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узимати у
разматрање.

ОШ „СВЕТИ САВА“

18000 Ниш, Гарсија Лорке бб

Наставник српског језика

на одређено време до повратка запослене са породиљског
боловања
УСЛОВИ: испуњеност услова прописаних чланом 120 Закона о основама система образовања и васпитања („Службени гласник РС“, бр. 72/09, 52/11 и
55/13), одговарајуће образовање према чл. 3 став 1 тачка а) Правилника
о степену и врсти образовања наставника и стручних сарадника у основној
школи („Службени гласник РС - Просветни гласник“, бр. 15/13), где је регулисано која лица која су стекла високо образовање могу обављати послове
наставника српског језика у основној школи: професор, односно дипломирани филолог за српскохрватски језик и југословенску књижевност; професор, односно дипломирани филолог за југословенску књижевност и српскохрватски језик; професор, односно дипломирани филолог за југословенску и
општу књижевност; професор југословенске књижевности са страним језиком; професор српског језика и књижевности; професор српске књижевности
и језика; професор српске књижевности и језика са општом књижевношћу;
дипломирани филолог за књижевност и српски језик; дипломирани филолог
српског језика са јужнословенским језицима; дипломирани филолог за српски
језик и књижевност; професор за српскохрватски језик са јужнословенским
језицима; професор српског језика и књижевности са општом лингвистиком;
дипломирани филолог српске књижевности са јужнословенским књижевностима; професор српскохрватског језика и опште лингвистике; професор српскохрватског језика са источним и западним словенским језицима; професор
српског језика и српске књижевности; професор српскохрватског језика и
југословенске књижевности за наставу у школама у којима се образовно васпитни рад изводи на мађарском, односно русинском или румунском језику; професор српског језика и књижевности у одељењима за националне
мањине; дипломирани компаратиста; мастер филолог (студијски програми: Српски језик, Српски језик и књижевност, Српска књижевност, Српска
књижевност и језик, Српска књижевност и језик са општом књижевношћу,
Српска филологија (Српски језик и лингвистика)); мастер професор језика и
књижевности (студијски програми: Српски језик, Српски језик и књижевност,
Српска књижевност, Српска књижевност и језик, Српска књижевност и језик
са општом књижевношћу, Српска филологија (српски језик и лингвистика));
да кандидат није осуђиван правноснажном пресудом за кривично дело из
члана 120 став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања и васпитања (доказ прибавља школа по службеној дужности); психичка, физичка и
здравствена способност за рад са децом и ученицима (уверење - не старије
од 6 месеци, доставља изабрани кандидат, пре закључења уговора о раду);
држављанство Републике Србије. Кандидат уз пријаву треба да достави: уверење или диплому о стеченој стручној спреми, уверење о држављанству (не
старије од 6 месеци) и биографију.
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ОШ „КАРАЂОРЂЕ“

18204 Горњи Матејевац, Просветина 1, тел. 018/651-010

Директор

на мандатни период од 4 године
УСЛОВИ: одговарајуће високо образовање за наставника, педагога или психолога стечено на студијама другог степена (дипломске академске студије
- мастер, специјалистичке академске студије или специјалистичке струковне
студије), у складу са Законом о високом образовању, почев од 10. септембра
2005. године или на основним студијама у трајању од најмање 4 године, по
пропису који је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. године; дозвола за рад (положен испит за лиценцу - стручни испит); најмање 5
година рада у установи на пословима образовања и васпитања, након стеченог одговарајућег образовања; психичка, физичка и здравствена способност
за рад са децом и ученицима (лекарско уверење доставља изабрани кандидат, пре закључења уговора о раду); да кандидат није под истрагом; 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); држављанство Републике Србије. Уз пријаву доставити: биографске податке, односно радну биографију; оверену копију дипломе о завршеном одговарајућем високом образовању; оверену фотокопију уверења
о дозволи за рад; потврду о дужини радног стажа у области образовања
и васпитања; уверење о држављанству (не старије од 6 месеци); оверену
фотокопију извода из матичне књиге рођених; уверење да кандидат није под
истрагом; фотокопију радне књижице; оквирни план рада за време трајања
мандата. Кандидат изабран за директора школе дужан је да савлада обуку и
положи испит за директора, сходно условима прописаним Законом о основама система образовања и васпитања, као и условима које пропише министар,
у року од годину дана од почетка мандата. Рок за пријаву је 15 дана. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће бити разматране. Пријаве доставити на
горенаведену адресу, са назнаком: „Конкурс за директора“.

Но в и П а з а р
ОШ „ЂУРА ЈАКШИЋ“

Трнава
36300 Нови Пазар, Трнава 273, тел. 020/385-728

Директор
УСЛОВИ: Кандидат за избор директора школе мора испуњавати услове прописане чланом 8 став 2, чланом 59 и чланом 120 Закона о основама система образовања и васпитања („Службени гласник РС“, бр. 55/13), чланом 40
Статута школе (број 273 од 27.12.2013.): поседовање одговарајућег високог
образовања (члан 8 став 2 Закона о основама система образовања и васпитања, дозвола за рад наставника педагога или психолога), испуњеност услова за пријем у радни однос у установи за образовање и васпитање (члан 120
Закона о основама система образовања и васпитања, одговарајуће образовање, психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и ученицима и неосуђиваност у смислу овог Закона, поседовање држављанства
РС), да зна језик на ком се обавља васпитно - образовни рад, најмање 5
година рада у установи за образовање и васпитање на пословима образовања и васпитања, након стеченог одговарајућег образовања. Уз пријаву на
конкурс поднети: доказ о држављанству РС (уверење о држављанству РС
- не старије од 6 месеци), оверен препис или оверену фотокопију дипломе
о стеченом образовању, оверен препис или оверену фотокопију уверења о
положеном стручном испиту, односно испиту за лиценцу, потврду о радном
стажу у области образовања од најмање 5 година у области образовања,
радну биографију, оквирни план рада за време мандата. Пријаве на конкурс
поднети поштом на адресу школе, са назнаком: „За конкурс“. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће бити узете у разматрање. По истеку рока за
подношење пријава на конкурс неће се примати нити прихватити накнадно
достављена документа. Директор школе се бира на период од 4 године.

МОШ „25. МАЈ“

36307 Делимеђе, тел. 020/461-159

Директор
УСЛОВИ: на конкурс се може пријавити кандидат који испуњаа услове предвиђене чл. 8 став 2, чл. 59 став 5, 13 и 14 и чл. 120 став 1-5 Закона о основама система образовања и васпитања („Сл. гласник РС“, бр. 72/09, 52/11 и
55/13); одговарајуће високо образовање на студијама другог степена (мастер
академске студије, специјалистичке академске студије или специјалистичке
струковне студије), по пропису који уређује високо образовање, почев од 10.
септембра 2005. године или на основним студијама у трајању од најмање 4
године, по пропису који је уређивао високо образовање до 10. септембра
2005. године, најмање 5 година радног искуства на пословима образовања
и васпитања, након стеченог одговарајућег образовања, да има психичку,
физичку и здравствену способност за рад са децом и ученицима, дозволу
за рад, обуку и положен испит за директора школе, да није осуђиван правноснажном пресудом за кривично дело за које је изречена безусловна казна
затвора у трајању од најмање 3 месеца, као и за кривична дела насиље у
породици, одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног лица или родоскрнављење, за кривично дело примање мита или давање
мита, за кривично дело из групе кривичних дела против полне слободе, против правног саобраћаја и против човечности и других добара заштићених
међународним правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и за које
није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање. Директор
школе се бира на период од 4 године.

Бесплатна публикација о запошљавању

ОСТАЛО: уз пријаву на конкурс приложити: оверену фотокопију дипломе,
оверену фотокопију уверења о положеном стручном испиту, односно лиценцу и уверење о положеном испиту за директора, потврду о радном стажу у
просвети и биографију са кратким прегледом кретања у служби, уверење о
држављанству, извод из матичне књиге рођених, одговарајуће лекарско уверење, оквирни план рада за време мандата. Уверење о испуњавању услова
из тачке 3 - прибавља школа. Уверење о положеном испиту за директора
(ако га изабрани кандидат не буде имао, дужан је да га положи у року од
годину дана од дана ступања на дужност). Доказ о психичкој, физичкој и
здравственој способности, изабрани кандидат подноси пре закључења уговора о раду. Рок за подношења пријава је 15 дана од дана објављивања.

Но в и С а д
ОСНОВНА ШКОЛА
„СВЕТИ КИРИЛО И МЕТОДИЈЕ“
21000 Нови Сад, Камењар 3 бр. 7
тел. 021/451-541

Професор физике

на одређено време 3 месеца
УСЛОВИ: VII степен стручне спреме, дипломирани професор физике. Пријаве на конкурс са радном биографијом слати на е-mail: аleksandar.roganovic@
аndjeocuvar.com или поштом на адресу школе. Конкурс је отворен до
31.07.2014. године.

ИСПРАВКА ОГЛАСА
УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ
МЕДИЦИНСКИ ФАКУЛТЕТ НОВИ САД
21000 Нови Сад, Паунова 14
тел. 021/820-940

Оглас објављен 25.06.2014. године у публикацији „Послови“, мења
се у следећем:
• за радна места под ред. бр. 4, 5, 11, 22, 23 и 25, уместо текста: за
ужу научну област Хирургија, треба да стоји: за ужу научну област
Хирургија са анестезиологијом;
• за радно место под ред. бр. 15, уместо текста: за ужу научну
област Фармакологија са токсикологијом, треба да стоји: за ужу
научну област Фармакологија са токсикологијом и клиничком фармакологијом.
• за радно место под ред. бр. 24, уместо текста: за ужу научну
област Стоматологија са максилофацијалном хирургијом, треба да
стоји: за ужу научну област Стоматологија (Стоматологија са максилофацијалном хирургијом).
У осталом делу оглас је непромењен.

ПОЉОПРИВРЕДНИ ФАКУЛТЕТ

21000 Нови Сад, Трг Доситеја Обрадовића 8

Ванредни или редовни професор за ужу научну
област Исхрана животиња
УСЛОВИ: доктор пољопривредних наука или доктор ветеринарских наука из
области исхране животиња.

Ванредни или редовни професор за ужу научну
област Ботаника
УСЛОВИ: доктор пољопривредних или доктор природно-математичких наука
из области ботанике.
ОСТАЛО: Кандидати треба да испуњавају услове утврђене Законом о високом образовању („Сл. гласник РС“, бр. 76/05). Рок за подношење пријава је
15 дана од дана објављивања. Уз пријаву кандидат је обавезан да достави:
доказ о испуњености услова по овом конкурсу, биографске податке, научне
и стручне радове, као и доказе о њиховом објављивању (уверења о наставку
студија за сарадничка звања).
Пријаве доставити на адресу Факултета, са назнаком: „За конкурс“.

ФАКУЛТЕТ ТЕХНИЧКИХ НАУКА

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

Доцент или ванредни професор за ужу област
Аутоматика и управљање системима
УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме, област Електротехника и рачунарство,
услови прописани чланом 64 Закона о високом образовању и општим актима
Универзитета у Новом Саду, односно Факултета техничких наука.
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Доцент за ужу област Аутоматика и управљање
системима

Асистент за ужу област Аутоматика и
управљање системима - геоинформатика

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

УСЛОВИ: VII/2 степен стручне спреме, електро струке, услови прописани
чланом 72 Закона о високом образовању и општим актима Факултета техничких наука у Новом Саду.

Доцент за ужу област Рачунарска техника и
рачунарске комуникације
за 70% радног времена

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

Асистент за ужу област Аутоматика и
управљање системима
УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, област Електротехника и рачунарство,
услови прописани чланом 72 Закона о високом образовању и општим актима
Факултета техничких наука у Новом Саду.

Асистент за ужу област Машински елементи,
механизми, графичке комуникације и дизајн
УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, област машинске струке, услови прописани чланом 72 Закона о високом образовању и општим актима Факултета
техничких наука у Новом Саду.
ОСТАЛО: приложити: пријаву за избор у звање и пријем у радни однос
(навести прецизан назив уже области), докази о испуњености услова конкурса: краћу биографију, оверене фотокопије диплома и додатка дипломи, доказ
о држављанству, оригинални извод из матичне књиге рођених, уверење да
кандидат није кривично гоњен, свим дипломама стеченим у иностранству
потребно је приложити и доказ о нострификацији, списак објављених научних радова, књиге и саме радове. Пријаве слати на горенаведену адресу за
сваки конкурс посебно. Комисија ће разматрати само благовремене и потпуне
пријаве. Конкурс је отворен 15 дана од дана објављивања.

ФАКУЛТЕТ ТЕХНИЧКИХ НАУКА

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

Доцент или ванредни професор за ужу област
Конструкције у грађевинарству
УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме, грађевинске струке, услови прописани
чланом 64 Закона о високом образовању и општим актима Универзитета у
Новом Саду, односно Факултета техничких наука.

Доцент за ужу област Примењене рачунарске
науке и информатика
УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме, електро струке, услови прописани чланом 64 Закона о високом образовању и општим актима Универзитета у Новом
Саду, односно Факултета техничких наука.

Доцент за ужу област Телекомуникације и
обрада сигнала
са 15% радног времена

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

Предавач за ужу област Електроенергетика
УСЛОВИ: VII/2 степен стручне спреме, електро струке, услови прописани
чланом 64 Закона о високом образовању и општим актима Универзитета у
Новом Саду, односно Факултета техничких наука.

Асистент за ужу област Примењене рачунарске
науке и информатика
УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, електро струке, услови прописани
чланом 72 Закона о високом образовању и општим актима Факултета техничких наука у Новом Саду.

Сарадник у настави за ужу област Квалитет,
ефикасност и логистика
УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, менаџерске струке, услови прописани
чланом 71 Закона о високом образовању и општим актима Универзитета у
Новом Саду, односно Факултета техничких наука.
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Доцент за ужу област Рачунарска техника и
рачунарске комуникације
са 70% радног времена

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

Асистент за ужу област Сценска архитектура,
техника и дизајн - сценска архитектура и
техника
са 30% радног времена

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, архитектонске струке, услови прописани чланом 72 Закона о високом образовању и општим актима Факултета
техничких наука.

Сарадник у настави за ужу област Сценска
архитектура, техника и дизајн - сценски дизајн
УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, архитектонске струке, услови прописани чланом 71 Закона о високом образовању и општим актима Факултета
техничких наука.

Сарадник у настави за ужу област Сценска
архитектура, техника и дизајн - сценска
архитектура и техника
УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, архитектонске струке, услови прописани чланом 71 Закона о високом образовању и општим актима Факултета
техничких наука.

Сарадник у настави за ужу област
Електроенергетика
УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, електро струке, услови прописани
чланом 71 Закона о високом образовању и општим актима Факултета техничких наука.
ОСТАЛО: приложити: пријаву за избор у звање и пријем у радни однос
(навести прецизан назив уже области), докази о испуњености услова конкурса: краћу биографију, оверене фотокопије диплома и додатка дипломи,
доказ о држављанству, оригинал извод из матичне књиге рођених, уверење
да кандидат није кривично гоњен, свим дипломама стеченим у иностранству
потребно је приложити и доказ о нострификацији, списак објављених научних радова, књиге и саме радове.
Пријаве слати на горенаведену адресу за сваки конкурс посебно. Комисија
ће разматрати само благовремене и потпуне пријаве. Рок за пријављивање
је 15 дана.

ПОНИШТЕЊЕ ОГЛАСА
ОСНОВНА ШКОЛА
„МАРИЈА ТРАНДАФИЛ“

21203 Ветерник, Паунова 14
тел. 021/820-940
e-mail: оsmarijatrandafil@gmail.com
Оглас објављен 25.06.2014. године у публикацији „Послови“,
поништава се у целости.

ЕDUCONS УНИВЕРЗИТЕТ
ТИМС
ФАКУЛТЕТ ЗА СПОРТ И ТУРИЗАМ
21000 Нови Сад, Радничка 30а
тел. 021/530-633
e-mail: informacije@tims.еdu.rs

Доцент, поље Друштвено - хуманистичких
наука, научна област Психологија
са 20% радног времена, на одређено време

УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме, доктор психолошких наука.
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ОСТАЛО: да кандидат има одговарајуће компетенције у педагошком раду
из одговарајуће научне области; да испуњава услове предвиђене Законом
о високом образовању, Законом о раду и Статутом Факултета. Уз пријаву на
конкурс кандидат треба да поднесе доказе о испуњености услова конкурса:
радну биографију, оригинал или оверену фотокопију дипломе, извод из матичне књиге рођених, уверење надлежног државног органа да није осуђиван
за кривична дела, као нити да се пред надлежним органима води кривични
поступак против кандидата, списак објављених научних радова и да достави
саме радове. Пријаву о наведеним доказима о испуњавању услова конкурса,
кандидати могу послати на адресу: Факултет за спорт и туризам Тимс, Радничка 30а, Нови Сад, са назнаком: „За конкурс“. Информације у вези са конкурсом могу се добити на бројеве телефона: 021/530-633 или 021/530-231,
сваког радног дана, у времену од 08,00 до 16,00 часова. Неблаговремене и
непотпуне пријаве неће се разматрати.

Панчево
ОСНОВНА ШКОЛА
„АКСЕНТИЈЕ МАКСИМОВИЋ“

26227 Долово, Аксентија Максимовића 1
тел. 013/2634-207

Директор

за мандатни период од 4 године
УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, одговарајућег занимања. За директора школе може да буде изабрано лице које испуњава услове из члана 8 став
2 и члана 120 Закона о основама система образовања и васпитања и члана
47 Статута школе. Дужност директора школе може да обавља лице које има
високо образовање за рад наставника у основној школи, за педагога и психолога, дозволу за рад (лиценцу), обуку и положен испит за директора школе
и најмање 5 година рада у установи на пословима образовања и васпитања,
након стеченог одговарајућег образовања. Директор школе се бира на период од четири године. Мандат директора тече од дана ступања на дужност; с
обзиром да Министарство просвете, науке и технолошког развоја није донело
подзаконски акт који уређује програм обуке у складу са стандардима компетенција директора, програм испита, начин и поступак полагања испита за
директора установе, пријава која не буде садржала наведени документ неће
се сматрати непотпуном, а изабрани кандидат биће у обавези да у року годину дана од дана ступања на дужност положи испит за директора.
ОСТАЛО: уз пријаву кандидат подноси: биографске податке, односно радну биографију, оверену копију дипломе о завршеном високом образовању,
оверену копију уверења о положеном испиту за лиценцу, стручном испиту
(дозвола за рад), потврду о раду у области образовања, извод из матичне
књиге рођених, уверење о држављанству Републике Србије (не старије од 6
месеци), уверење да није покренута истрага и да није подигнута оптужница
код надлежниог суда (уверење издаје надлежни суд), уверење из МУП-а као
доказ о неосуђиваности за групу кривичних дела из члана 120 став 1 тачка 3
Закона о основама система образовања и васпитања (уверење издаје Полицијска управа града), доказ о психичкој, физичкој и здравственој способности
за рад са децом и ученицима подноси се пре закључивања уговора о раду за
кандидата који је одлуком Школског одбора изабран за директора. Пријаве
са доказима о испуњавању услова конкурса подносе се на адресу школе, у
року од 15 дана од дана објављивања у публикацији „Послови”, са назнаком:
„Конкурс за избор директора”. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се
разматрати. Пријаве слати на горенаведену адресу.

Пирот
ЕДУКАТИВНИ ЦЕНТАР „NS PRO GROUP“
ШКОЛА СТРАНИХ ЈЕЗИКА, РАЧУНАРА
И КЊИГОВОДСТВА
21000 Нови Сад

Професор или предавач енглеског језика
за рад у Пироту

УСЛОВИ: дипломирани професор енглеског језика и књижевности/мастер
професор енглеског језика и књижевности; дипломирани филолог.

Професор или предавач немачког језика
за рад у Пироту

УСЛОВИ: немачки језик - VII/1 степен стручне спреме; немачки језик - апсолвент; немачки језик као други страни језик; немачки језик - са говорног подручја, искуство на пословима предавача.
УСЛОВИ: Заинтересовани кандидати могу слати биографије до 30.09.2014.
године, на е-mail: nsgroup.uzice@gmail.com или лично контактирати Бојану
Курћубић, на број телефона: 060/0518-143.

Сајмови
запошљавања
Бесплатна публикација о запошљавању

Пож аревац
СРЕДЊА ШКОЛА ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ
12220 Велико Градиште, Житни трг 4

Професор латинског језика

на одређено време до повратка раднице са породиљског
боловања, са 55% радног времена
УСЛОВИ: да кандидат испуњава услове у складу са Законом о основама система образовања и васпитања („Службени гласник РС“, бр. 72/09, 52/11 и
55/13), Правилником о врсти стручне спреме наставника, стручних сарадника и помоћних наставника у гимназији („Службени гласник РС - Просветни гласник“, бр. 15/2013), Правилником о врсти стручне спреме наставника,
стручних сарадника и помоћних наставника у стручним школама („Службени
гласник РС - Просветни гласник“, бр. 5/91,1/92, 21/93, 3/94, 7/96, 7/98, 3/99,
6/01, 3/03, 8/03, 11/04, 5/05, 2/07, 4/07, 7/08, 11/08, 5/11, 8/11 и 9/13).
ОСТАЛО: уз пријаву кандидат доставља: доказ да има одговарајуће образовање (прописану врсту и степен стручне спреме), извод из матичне књиге
рођених, уверење о држављанству Републике Србије (не старије од 6 месеци) и уверење да се против кандидата не води судски поступак за дела предвиђена чланом 120 став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања и
васпитања (не старије од 6 месеци). Документа се подносе у оригиналу или
у овереној фотокопији. Лекарско уверење подноси се непосредно пре закључења уговора о раду, у складу са чланом 120 Закона о основама система
образовања и васпитања. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће бити
узете у разматрање. Рок за пријављивање је 8 дана од дана објављивања у
публикацији „Послови“. Пријаве слати на адресу школе.

СРЕДЊА ШКОЛА ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ
12220 Велико Градиште, Житни трг 4

Директор
УСЛОВИ: За директора може бити изабрано лице које испуњава следеће
услове: одговарајуће високо образовање предвиђено чланом 8 став 2 Закона
о основама система образовања и васпитања („Сл. гласник РС“, бр. 72/09,
52/11 и 55/13): на студијама другог степена - мастер академске студије,
специјалистичке академске студије или специјалистичке струковне студије,
по пропису који уређује високо образовање, почев од 10. септембра 2005.
године или на основним студијама у трајању од најмање четири године, по
пропису који је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. године;
да поседује дозволу за рад (лиценцу) за наставника, педагога или психолога и најмање 5 година рада у установи на пословима образовања и васпитања, након стеченог одговарајућег образовања; да поседује доказ о обуци
и положеном испиту за директора - након доношења подзаконског акта који
ће прописати програм обуке, програм испита, начин и поступак полагања
испита за директора од стране Министарства просвете, науке и технолошког
развоја, изабрани кандидат биће у обавези да у законском року положи испит
за директора; да није осуђивано правноснажном пресудом за кривична дела
утврђена у члану 120 став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања
и васпитања; да поседује психичку, физичку и здравствену способност за рад
са децом и ученицима; да поседује држављанство Републике Србије; да зна
језик на ком се остварује образовно - васпитни рад (доказ су у обавези да
доставе само они кандидати који одговарајуће образовање нису стекли на
српском језику).
ОСТАЛО: уз пријаву на конкурс приложити: доказ о држављанству Републике
Србије (уверење о држављанству и извод из матичне књиге рођених, оригинал или оверену фотокопију - не старије од 6 месеци); оверен препис или
оверену фотокопију дипломе о стеченом образовању; оверен препис или
оверену фотокопију уверења о положеном стручном испиту, односно испиту за лиценцу; оверен препис или оверену фотокопију уверења о обуци и
положеном испиту за директора установе; потврду о радном стажу у области
образовања и васпитања; доказ о неосуђиваности за кривична дела утврђена
у члану 120 став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања и васпитања; уверење о поседовању психичке, физичке и здравствене способности
за рад са децом и ученицима и радну биографију. Пријава која не садржи
доказе о обуци и положеном испиту за директора сматраће се потпуном, уз
обавезу да изабрани кандидат положи испит за директора у року прописаном законом. Школски одбор школе одлуку о избору директора доноси по
прибављеном мишљењу наставничког већа. Рок за подношење пријава са
потребним доказима о испуњавању услова конкурса је осам дана од дана
објављивања у публикацији „Послови“. Фотокопије приложених докумената
морају бити уредно оверене. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће бити
разматране. Благовременом пријавом на конкурс сматраће се пријава која је
непосредно предата школи пре истека рока утврђеног у овом тексту конкурса
или је пре истека рока предата пошти у облику препоручене пошиљке. Ако
последњи дан рока пада у недељу или на дан државног празника или у неки
други дан када школа не ради, рок истиче истеком првог наредног радног
дана. Учесник конкурса може добити додатне информације о конкурсу од
секретара школе, на број телефона: 012/663-131. Пријаву на конкурс доставити лично или поштом, на горенаведену адресу, са назнаком: “За конкурс
за избор директора”.
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ПОНИШТЕЊЕ КОНКУРСА
СРЕДЊА ШКОЛА „МЛАДОСТ“
12300 Петровац на Млави

Конкурс објављен 30.10.2013. године у публикацији „Послови“,
поништава се за радно место: професор латинског језика, за 78%
радног времена. У осталом делу конкурс је непромењен.

ОСНОВНА ШКОЛА
„ИВО ЛОЛА РИБАР“

12220 Велико Градиште, Др Бошка Вребалова 1а
тел. 012/7662-132

Директор

на мандатни период од четири године
УСЛОВИ: да кандидати испуњавају услове из члана 59, члана 8 став 2 и члана
120 Закона о основама система образовања и васпитања („Службени гласник
РС“, бр. 72/09, 52/11 и 55/13): поседовање одговарајућег образовања из члана 8 став 2 Закона о основама система образовања и васпитања („Службени
гласник РС“, бр. 72/09, 52/11 и 55/13) за наставника те врсте школе и подручја рада (основна школа), за педагога и психолога, а чланом 8 став 2 наведеног Закона предвиђено је да је наставник и стручни сарадник лице које је
стекло одговарајуће високо образовање: на студијама другог степена (мастер
академске студије, специјалистичке академске студије или специјалистичке
струковне студије), по пропису који уређује високо образовање, почев од
10. септембра 2005. године; на основним студијама у трајању од најмање
четири године, по пропису који је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. године, дозвола за рад (лиценца), обука и положен испит за
директора установе (програм обуке за директора школе и подзаконски акт
који регулише полагање испита за директора нису донети, па ће изабрани
кандидат бити у обавези да положи испит за директора у року од годину
дана од дана ступања на дужност, односно од дана када се за то испуне
законски услови - када буде донет подзаконски акт), најмање 5 година рада
у установи на пословима образовања и васпитања, након стеченог одговарајућег образовања; да имају психичку, физичку и здравствену способност
за рад са децом и ученицима; да нису осуђивани правноснажном пресудом
за кривично дело за које је изречена безусловна казна затвора у трајању
од најмање три месеца, као и за кривична дела насиље у породици, одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног лица или
родоскрнављење, за кривично дело примање мита или давање мита, за кривично дело из групе кривичних дела против полне слободе, против правног
саобраћаја и против човечности и других добара заштићених међународним
правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и за које није, у складу са
законом, утврђено дискриминаторно понашање (члан 120 Закона о основама
система образовања и васпитања „Службени гласник РС“, бр. 72/09, 52/11 и
55/13); држављанство Републике Србије, да знају језик на ком се остварује
образовно - васпитни рад.
ОСТАЛО: уз пријаву на конкурс поднети: оверену копију дипломе о стеченом одговарајућем образовању (не старије од 6 месеци); уколико кандидат
није стекао средње, више или високо образовање на српском језику у обавези је да достави доказ да је положио испит из српског језика по програму
одговарајуће високошколске установе; доказ о поседовању лиценце за рад
(оверену копију уверења о положеном стручном испиту - лиценци за рад - не
старије од 6 месеци); биографију са кратким прегледом кретања у служби
и предлогом програма рада директора школе; доказ о радном стажу у установи на пословима образовања и васпитања, након стеченог одговарајућег
образовања (потврда о годинама рада у области образовања која мора да
садржи: назив послодавца, делатност којом се бави, радно место на које је
кандидат био распоређен и време трајања рада из области образовања и
васпитања, да буде потписана и оверена печатом послодавца који издаје
потврду); уверење о држављанству Републике Србије - оригинал или оверену
копију (не старије од 6 месеци); извод из матичне књиге рођених - оригинал
или оверену копију (не старије од 6 месеци); доказ о томе да има психичку,
физичку и здравствену способност за рад са децом и ученицима (лекарско
уверење) - подноси се након доношења одлуке о избору, а пре закључења
уговора о раду, и то у оригиналу не старијем од 6 месеци; уверење да кандидат није под истрагом и да се против њега не води кривични поступак - оригинал или оверена копија (не старије од 6 месеци); уверење да кандидат није
осуђиван у складу са одредбом члана 120 став 1 тачка 3 Закона (прибавља
школа по службеној дужности); остала документа која могу послужити приликом одлучивања о избору. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се
узимати у разматрање, као ни фотокопије докумената које нису оверене од
стране надлежног органа (суда, органа општинске - градске управе). Пријаве
са свом документацијом се не враћају кандидатима, већ остају у архиви школе. Пријаве са доказима о испуњавању услова конкурса који немају трајни
карактер не могу бити старије од 6 месеци. Рок за подношење пријава је 15
дана од дана објављивања. Пријаве са потребном документацијом доставити
у затвореној коверти, са назнаком: „Конкурс за директора“, препорученом
поштом на адресу школе или донети лично на адресу школе, радним даном,
у времену од 08,00 до 13,00 часова. Све додатне информације и обавештења
могу се добити на број телефона: 012/7662-132.

П р и ј е по љ е
ГИМНАЗИЈА „ЈЕЗДИМИР ЛОВИЋ“
36310 Сјеница, Саве Ковачевића 15
тел. 020/741-053
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Професор српског језика

на одређено време до повратка раднице са породиљског
одсуства, са 78% радног времена
УСЛОВИ: да кандидат испуњава услове према Закону о раду („Сл. гласник
РС“, бр. 24/05 и 61/05), члану 120 Закона о основама система образовања
и васпитања („Сл. гласник РС“, бр. 72/09, 52/11 и 55/13). Услови које треба
да испуњава лице за пријем у радни однос: одговарајуће образовање (чл. 8
Закона о основама система образовања и васпитања); да кандидат има психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и ученицима; да
није осуђиван правноснажном судском пресудом за кривична дела предвиђена чланом 120 став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања и васпитања; држављанство Републике Србије. Уз пријаву на конкурс приложити:
уверење о држављанству, извод из матичне књиге рођених, оверен препис
(фотокопију) дипломе о стеченој стручној спреми. Рок за пријављивање је
8 дана од дана објављивања. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се
узети у разматрање. Ближе информације могу се добити на број телефона:
020/741-053.

Сомбо р
ОШ „ВУК КАРАЏИЋ“

25220 Црвенка, Трг Душка Трифуновића 7
тел. 025/731-101

Директор

на период од четири године
УСЛОВИ: За директора може бити изабрано лице које испуњава услове прописане чланом 8 став 2 и чланом 120 Закона о основама система образовања
и васпитања, односно лице које је стекло одговарајуће високо образовање:
на студијама другог степена (мастер академске студије, специјалистичке академске студије или специјалистичке струковне студије), почев од 10.09.2005.
године; на основним студијама у трајању од најмање четири године, по
пропису који је уређивао високо образовање до 10.09.2005. године; одговарајућим образовањем сматра се образовање за наставника, педагога и психолога у основној школи; да има дозволу за рад - лиценцу; обуку и положен
испит за директора установе; најмање пет година рада у установи на пословима образовања и васпитања, након стеченог одговарајућег образовања; да
има психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и ученицима; да није осуђивано 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.
ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс приложити: оверен препис или оверену
фотокопију дипломе о стеченом високом образовању, доказ о поседовању
лиценце за рад, односну оверену фотокопију уверења о положеном стручном
испиту, потврду о радном стажу, извод из матичне књиге рођених (не старији
од 6 месеци), уверење о држављанству Републике Србије (не старије од 6
месеци), биографију са кратким прегледом кретања у служби и предлогом
плана рада директора школе. Доказ о психичкој, физичкој и здравственој
способности за рад са децом и ученицима - лекарско уверење (не старије од
6 месеци), подноси се пре закључења уговора о раду. Уверење да кандидат
није осуђиван правноснажном пресудом за кривична дела утврђена у чл. 120
став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања и васпитања - прибавиће школа службеним путем од Министарства унутрашњих послова Републике Србије. Законом о основама система образовања и васпитања предвиђен је положен испит за директора, али с обзиром да министар просвете,
науке и технолошког развоја није прописао програм, начин и поступак полагања испита у тексту конкурса - исти мора бити наведен, али се не прилаже.
Рок за пријављивање је 15 дана од дана објављивања у публикацији „Послови“. Пријаве се достављају на адресу школе, а сва потребна обавештења
могу се добити код секретара школе и на број телефона: 025/731-101. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узимати у разматрање.

С у бо т и ц а
ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА
ЗА ДЕЦУ „БАМБИ“
24300 Бачка Топола, Дунавска 8

Домар

на одређено време од 3 месеца, због повећаног обима
посла
УСЛОВИ: III или IV степен стручне спреме, стечено звање: молер - фарбар, да кандидат има општу здравствену способност, возачку дозволу „Б“
категорије, доказ да није осуђиван правноснажном пресудом за кривично
дело за које је изречена безусловна казна затвора у трајању од најмање три
месеца, као и за кривична дела насиље у породици, одузимање малолетног
лица, запуштање и злостављање малолетног лица или родоскрнављење, за
кривично дело примање мита или давање мита, за кривично дело из групе
кривичних дела против полне слободе, против правног саобраћаја и против
човечности и других добара заштићених међународним правом, без обзира
на изречену кривичну санкцију, и за које није, у складу са законом, утврђено
дискриминаторно понашање, извод из матичне књиге рођених и држављанство Републике Србије. Уз пријаву кандидат треба да достави: извод из матичне књиге рођених, уверење о држављанству, уверење о стеченом образо-
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Наука и образовање
вању - оригинал или оверена фотокопија дипломе. Уверење да кандидат
није кажњаван прибавиће Установа по службеној дужности, након избора
кандидата. Лекарско уверење којим се потврђује да има општу здравствену
способност, изабрани кандидат доставља пре потписивања уговора о раду.
Испуњеност услова из члана 120 Закона доказују се приликом пријема у радни однос и проверава се у току рада. Рок за пријављивање је 8 дана од дана
објављивања у публикацији „Послови“. Непотпуне и неблаговремене пријаве
неће се разматрати. Пријава са доказима о испуњавању услова подноси се на
адресу Установе, са назнаком: „За конкурс“.

Шабац
ОШ „ЛАЗА К. ЛАЗАРЕВИЋ“
15000 Шабац, Масарикова 136
тел. 015/304-170, 352-047

Директор

на мандатни период од 4 године
УСЛОВИ: да кандидат испуњава услове прописане чланом 8 ст. 2, чл. 59 и чл.
120 Закона о основама система образовања и васпитања („Сл. гласник РС“,
бр. 72/09, 52/11, 55/13), тј. да има одговарајуће високо образовање на студијама другог степена (мастер академске студије, специјалистичке академске студије или специјалистичке струковне студије), по пропису који уређује
високо образовање, почев од 10.09.2005. године или на основним студијама
у трајању од четири године, по пропису који је уређивао високо образовање
до 10.09.2005. године; да испуњава услове за наставника основне школе и
подручје рада, за педагога и психолога; дозвола за рад (лиценца) за наставника или стручног сарадника; обука и положен испит за директора установе
(с обзиром да програм обуке за директора школе и Правилник о полагању
испита за директора школе нису донети, изабрани кандидат биће у обавези
да савлада обуку и положи испит за директора на начин и у року који пропише министар); најмање пет година рада у установи на пословима образовања
и васпитања, након стеченог одговарајућег образовања; да има психичку,
физичку и здравствену способност за рад са децом и ученицима; да није
осуђиван правноснажном пресудом за кривична дела утврђена у чл. 120 ст. 1
тачка 3 Закона о основама система образовања и васпитања (прибавља школа по службеној дужности); држављанство Републике Србије и да зна језик
на ком се остварује образовно - васпитни рад.
ОСТАЛО: уз пријаву на конкурс доставити: биографију са кратким прегледом кретања у служби, оригинал или оверену фотокопију дипломе о стеченом одговарајућем образовању, оригинал или оверену фотокопију уверења
о положеном испиту за лиценцу, односно стручном испиту, оригинал или
оверену фотокопију потврде да има најмање 5 година рада у установи на
пословима образовања и васпитања, након стеченог одговарајућег обазовања, доказ о држављанству Републике Србије (оригинал или оверена фотокопија - не старије од 6 месеци); уколико образовање није стечено на српском језику, кандидат доставља доказ издат од одговарајуће високошколске
установе о познавању језика на ком се изводи образовно - васпитни рад,
доказ о физичкој, психичкој и здравственој способности за рад са децом и
ученицима (лекарско уверење) - кандидат прибавља пре закључења уговора
о раду. Оверене фотокопије докумената не могу бити старије од 6 месеци.
Рок за подношење пријава је 15 дана од дана објављивања у публикацији
„Послови“. Пријаве слати на адресу школе; бројеви телефона: 015/304-170 и
352-047 или пријаву предати лично у секретаријату школе. Неблаговремене
и непотпуне пријаве неће се узети у разматрање.

Ужице
ЕКОНОМСКА ШКОЛА

31000 Ужице, Трг Светог Саве 6, тел. 031/513-383

Стручни сарадник - школски педагог

на одређено време ради замене одсутне запослене преко
60 дана

Наставник математике

на одређено време ради замене одсутног запосленог преко
60 дана

Шеф рачуноводства

на одређено време ради замене одсутне запослене преко
60 дана
УСЛОВИ: одговарајуће образовање у складу са Законом о основама система
образовања и васпитања, врста стручне спреме према Правилнику о врсти
стручне спреме наставника, стручних сарадника и сарадника у настави у
средњим школама; да кандидат испуњава услове из члана 120 Закона о основама система образовања и васпитања. Уз пријаву на конкурс приложити:
оверену фотокопију дипломе и уверење о држављанству.
Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се разматрати.

ОШ „СВЕТИ САВА“

31250 Бајина Башта, Светосавска 76
тел. 031/862-753

Бесплатна публикација о запошљавању

Директор

на период од 4 године
УСЛОВИ: држављанство РС (приложити уверење о држављанству - не старије од 6 месеци или оверену фотокопију); високо образовање у складу са
чланом 8 став 2 Закона о основама система образовања и васпитања, за
наставника, педагога или психолога основне школе, одговарајуће високо
образовање на студијама другог степена (дипломске академске студије - мастер, специјалистичке академске студије или специјалистичке струковне студије) у складу са Законом о високом образовању („Сл. гласник РС“, бр. 76/05,
100/07 - аутентично тумачење, 97/08 и 44/10), почев од 10.09.2005. године;
на основним студијама у трајању од најмање четири године, по пропису о
високом образовању који се примењивао до 10.09.2005. године (приложити:
оверен препис или оверену фотокопију дипломе о стеченом одговарајућем
високом образовању); да кандидат има психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и ученицима (доказује се лекарским уверењем - не
старије од 6 месеци, а које се односи на радно место за које се конкурише
- оригинал или оверену фотокопију - доставља га изабрани кандидат, пре
закључивања уговора о раду); да није осуђиван правноснажном пресудом
за кривична дела утврђена чланом 120 став 1 тачка 3 Закона о основама
система образовања и васпитања (уверење прибавља школа); да поседује
лиценцу, односно положен стручни испит (приложити: оверен препис или
оверену фотокопију уверења о положеном стручном испиту, односно испиту
за лиценцу); савладана обука и положен испит за директора установе (приложити: уверење о положеном испиту за директора или оверен препис; изабрани кандидат који нема обуку и положен испит за директора биће обавезан
да испит за директора положи у року од годину дана од дана ступања на дужност); 5 година рада у школи на пословима образовања и васпитања, након
стеченог одговарајућег образовања (приложити: потврду о радном искуству
која мора да садржи нарочито назив и делатност послодавца, радно место на
које је кандидат био распоређен и време трајања рада на овим пословима
образовања и васпитања); радна биографија. Поред горенаведених услова и
докумената који исте потврђују, кандидати могу приложити и оквирни план
рада за време мандата и доказ о поседовању организационих способности.
Директор се бира на период од 4 године. Рок за подношење пријава је 15
дана од дана објављивања. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се
узимати у разматрање.
Пријаве са траженом документацијом доставити на адресу школе, са назнаком: „За конкурс за директора“ или лично у секретаријат школе. Документа
се не враћају по окончању конкурса. Решење о избору директора биће донето и достављено кандидатима без обзира када се за то стекну сви процесни
услови.

Ваљево
УНИВЕРЗИТЕТ „СИНГИДУНУМ“
ПОСЛОВНИ ФАКУЛТЕТ ВАЉЕВО

14000 Ваљево, Железничка 5, тел. 014/292-610

Наставник у сва звања за научно стручну
област Економске науке
на одређено време од 5 година

УСЛОВИ: Кандидати поред општих услова треба да испуњавају и услове
предвиђене одредбама Закона о високом образовању („Сл. гласник РС“, бр.
76/2005) и Статута факултета. Пријаве кандидата са прилозима подносе се
на горенаведену адресу.

Наставник у звање наставника страног језика
за научно стручну област Филолошке науке за
енглески језик
на одређено време од 5 година

УСЛОВИ: Кандидати поред општих услова треба да испуњавају и услове
предвиђене одредбама Закона о високом образовању („Сл. гласник РС“, бр.
76/2005) и Статута факултета. Пријаве кандидата са прилозима подносе се
на горенаведену адресу.

Наставник у звање доцента за научно стручну
област Правне науке, ужу стручну област
Кривично право
на одређено време од 5 година

УСЛОВИ: Кандидати поред општих услова треба да испуњавају и услове
предвиђене одредбама Закона о високом образовању („Сл. гласник РС“, бр.
76/2005) и Статута факултета.
Пријаве кандидата са прилозима подносе се на горенаведену адресу.

Највећа понуда
слободних послова
на једном месту
09.07.2014. | Број 577 |
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Наука и образовање

В ра њ е
ОШ „СВЕТИ САВА“

17510 Владичин Хан, Ђуре Јакшића бб, тел. 017/474-733

Директор

на мандатни период од 4 године
УСЛОВИ: поседовање одговарајућег образовања из чл. 8 став 2 Закона о
основама система образовања и васпитања („Сл. гласник РС“, бр. 72/09,
52/11 и 55/13) за наставника те врсте школе и подручја рада, за педагога и психолога, дозволу за рад, обуку и положен испит за директора установе (доказе кандидат подноси уз пријаву на конкурс); испуњеност услова
за пријем у радни однос у установи за образовање и васпитање из чл. 120
Закона о основама система образовања и васпитања: одговарајуће образовање (подноси кандидат уз пријаву на конкурс), да кандидат има психичку,
физичку и здравствену способност за рад са ученицима (кандидат подноси
приликом пријема у радни однос, а пре закључења уговора о раду), да није
осуђиван правноснажном пресудом за кривично дело за које је изречена безусловна казна затвора у трајању од најмање 3 месеца, као и за кривична дела
насиље у породици, одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање
малолетног лица или родоскрнављење, за кривично дело примање мита
или давање мита, за кривично дело из групе кривичних дела против полне
слободе, против правног саобраћаја и против човечности и других добара
заштићених међународним правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, за које није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање
(доказ о испуњености овог услова прибавља школа, пре доношења одлуке о
избору); држављанство РС (кандидат подноси уз пријаву на конкурс у оригиналу - не старије од 6 месеци); најмање 5 година рада у установи на пословима образовања и васпитања, након стеченог одговарајућег образовања
(потврду подноси кандидат уз пријаву на конкурс); изабрани кандидат који
нема положен испит за директора дужан је да положи испит за директора у
року од годину дана од дана ступања на дужност. Уз пријаву кандидат треба
да достави: диплому о стеченом одговарајућем високом образовању из чл. 8
став 2 Закона о основама система образовања и васпитања („Сл. гласник РС“,
бр. 72/09, 52/11 и 55/13) за директора, оверен препис дипломе или оверену
фотокопију дипломе о стеченом одговарајућем образовању, оверен препис
или оверену фотокопију уверења о положеном стручном испиту, односно
испиту за лиценцу; потврду да има најмање 5 година рада у установи на
пословима образовања и васпитања, након стеченог одговарајућег образовања (потврду подноси кандидат уз пријаву на конкурс); доказ о држављанству РС (уверење о држављанству или извод из матичне књиге рођених)
- оригинал - не старији од 6 месеци; радну биографију; оквирни план рада
за време мандата; доказ о знању језика на ком се изводи образовно - васпитни рад у школи (уколико одговарајуће образовање није стечено на том
језику). Потпуном пријавом сматра се пријава која садржи: биографију и у
прилогу све доказе о испуњености услова за избор чије се прилагање захтева конкурсом. Рок за подношење пријава је 15 дана од дана објављивања.
Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се разматрати. Благовременом
пријавом на конкурс сматра се пријава која је непосредно предата школи пре
истека рока утврђеног у конкурсу или је пре истека тог рока предата пошти у
облику препоручене пошиљке. Ако последњи дан рока пада у недељу или на
дан државног празника или у неки други дан када школа не ради, рок истиче
истеком првог наредног радног дана. Пријаву са потребном документацијом
слати на адресу школе, са назнаком: „Конкурс за директора“.

Вршац
ОШ „ЈОВАН ЈОВАНОВИЋ ЗМАЈ“
26370 Хајдучица, Валентова 3

ступања на дужност директора положи испит. Пријаве са назнаком: “Конкурс за директора”, доставити лично или поштом на адресу школе. Додатне
информације могу се добити на бројеве телефона: 013/864-103 и 864-223.

Зајечар
СРЕДЊА ШКОЛА
„НИКОЛА ТЕСЛА“

19370 Бољевац, Кнеза Милоша 13
тел. 030/463-391, е-mail: ssntesla@open.telekom.rs

Директор

на период од 4 године
УСЛОВИ: да кандидат испуњава следеће услове прописане чланом 59, чланом 8 став 2, чланом 120 Закона о основама система образовања и васпитања: одговарајуће образовање за наставника, педагога или психолога у
складу са чланом 8 став 2 наведеног Закона који предвиђа да наставник и
стручни сарадник јесте лице које је стекло одговарајуће високо образовање:
на студијама другог степена (мастер академске студије, специјалистичке академске студије или специјалистичке струковне студије) у складу са Законом о
високом образовању („Сл. гласник РС“, бр. 76/05, 100/07 - аутентично тумачење и 97/008), почев од 10. септембра 2005. године или на основним студијама у трајању од најмање 4 године, по пропису који је уређивао високо
образовање до 10. септембра 2005. године, да има дозволу за рад - лиценцу, односно уверење о положеном стручном испиту за наставника, педагога
или психолога, најмање 5 година рада у установи на пословима образовања
и васпитања, након стеченог одговарајућег високог образовања, да има
психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и ученицима,
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. Директор се бира на период од 4 године. Рок
за подношење пријава је 15 дана од дана објављивања. Неблаговремене и
непотпуне пријаве неће се узимати у разматрање.
ОСТАЛО: уз пријаву приложити: диплому о стеченом одговарајућем образовању, уверење о положеном стручном испиту за директора установе,
потврду послодавца да има најмање 5 година рада у установи у области
образовања и васпитања, након стеченог високог образовања, уверење о
држављанству РС - не старије од 6 месеци, извод из матичне књиге рођених са холограмом, уверење о положеном стручном испиту за наставника
- лиценца, доказ о испуњености услова из чл. 120 став 1 тачка 5 Закона о
основама система образовања и васпитања - за извођење наставе на српском
језику (уколико кандидат није стекао средње, више или високо образовање
на српском језику, у обавези је да достави доказ да је положио испит из српског језика по програму високошколске установе), преглед кретања у служби
са биографским подацима и радном биографијом, као и остале прилоге којима се доказују стручне, наставно - педагошке, организационе и друге способности кандидата. Докази се подносе у оригиналу или у овереној фотокопији.
Одговарајуће лекарско уверење доставља кандидат који је одлуком Школског одбора изабран за директора, а при потписивању уговора са органом
управљања. Доказ о неосуђиваности прибавља школа. Кандидат изабран за
директора школе дужан је да положи испит за директора у року од годину
дана од дана ступања на дужност, а сходно условима прописаним Законом
о основама система образовања и васпитања, као и условима које прописује министар. Решење о избору директора биће благовремено достављено
свим учесницима конкурса. Пријаве на конкурс са доказима слати на адресу
школе, у затвореним ковертама, са назнаком: „За конкурс за директора“ или
предати лично у просторијама секретаријата школе. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узимати у разматрање.

Директор

на мандатни период од 4 године
УСЛОВИ: да кандидат испуњава следеће услове: одговарајуће високо образовање на студијама другог степена (мастер академске студије, специјалистичке академске студије или специјалистичке струковне студије), по прописима који уређују високо образовање почев од 10.09.2005. године; на
основним студијама у трајању од најмање четири године, по пропису који је
уређивао високо образовање до 10.09.2005. године; 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; држављанство Републике Србије; да зна језик на ком се остварује образовно-васпитни рад; да
има 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.

У служби
клијената

ОСТАЛО: Рок за пријаву је 15 дана од дана објављивања. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узимати у разматрање. Уз пријаву на конкурс приложити: биографске податке, односно радну биографију; уверење о
држављанству (не старије од 6 месеци); оверену фотокопију дипломе о завршеном одговарајућем образовању, оверену фотокопију дипломе о положеном испиту за лиценцу, односно стручном испиту; потврду о радном стажу у
области образовања и васпитања, лекарско уверење о психичкој, физичкој и
здравственој способности за рад са децом и ученицима (не старије од 6 месеци), уверење да кандидат није осуђиван за кривична дела утврђена у ставу
првом, тачка 4 овог конкурса. С обзиром да подзаконски акт који регулише
начин и поступак полагања испита за директора школе још није донет, Школски одбор изабраће кандидата који испуњава све друге законом прописане
услове, а изабрани кандидат биће у обавези да у року од годину дана од дана
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ВИСИНА НОВЧАНЕ НАКНАДЕ
Имам 39 година радног стажа, а плата
ми је 26.000 динара, све са путним трошковима и минулим радом. Уколико бих се одлучио на раскид радног односа и пријавио
на евиденцију НСЗ, колика би ми била новчана накнада на месечном нивоу и колико
дуго бих остваривао ово право?
Новчана накнада као право из осигурања
за случај незапослености прописана је Законом о запошљавању и осигурању за случај незапослености. На сајту Националне службе за
запошљавање, у рубрици „Док тражите посао“,
можете пронаћи детаљну информацију о законским условима за остваривање овог права.
Указујемо на одредбе које се односе на висину новчане накнаде. Основица за утврђивање
висине новчане накнаде јесте просечна зарада
или накнада зараде незапосленог, у складу са
законом, у последњих шест месеци који претходе месецу у којем је престао радни однос,
односно осигурање. Новчана накнада утврђује
се у висини од 50% од основице и не може бити
виша од 160% нити нижа од 80% минималне зараде утврђене у складу са прописима о раду за
месец у којем се врши исплата новчане накнаде.
Указујемо и на чињеницу да се новчана накнада
утврђује по бруто принципу и да у себи садржи
и доприносе за пензијско и инвалидско и здравствено осигурање, из разлога што је корисник
новчане накнаде, према одредбама Закона о
доприносима за обавезно социјално осигурање,
обвезник наведених доприноса. Из наведеног
произилази да се решењем утврђени износ
новчане накнаде сваког месеца, приликом обрачуна за исплату, упоређује са износом 80%,
односно 160% минималне зараде и исплаћује
кориснику у износу умањеном за припадајуће
доприносе.

Бесплатна публикација о запошљавању

Према подацима које сте доставили и полазећи од претпоставке да просечна зарада износи 26.000,00 динара, бруто новчана накнада би
била утврђена у износу од 13,000 динара, који
је нижи од тренутног износа 80% бруто минималне зараде, па би се у овом случају новчана
накнада обрачунавала у минималном бруто износу и исплаћивала кориснику умањена за припадајуће доприносе.
Када ће се у евиденцији НСЗ наћи образовни профили дипломирани демограф и
мастер демографије? Ова занимања се већ
годинама не воде као самостална, већ у оквиру других занимања.
Евиденција образовних профила стечених
на високошколским установама, у информационом систему НСЗ врши се усклађивањем са важећом „Листом звања стручних, академских и
научних назива“, која се објављује у „Службеном
гласнику РС“. Образовни профили које сте навели биће у употреби у НСЗ одмах по објављивању
у званичном гласилу.
Планирам да се преселим у други град,
па ме интересује да ли могу да се пријавим на евиденцију НСЗ у тој општини са
пријављеним новим боравиштем?
Незапослена лица се пријављују у филијалу
НСЗ према адреси пребивалишта.
Ако намеравате да се преселите у други
град и желите у том граду да будете на евиденцији незапослених, јер ћете ту тражити посао,
односно покренути сопствени посао, треба да
промените адресу пребивалишта у личној карти, да се одјавите са евиденције незапослених
у претходном месту боравка и у року од 7 дана
пријавите на евиденцију у филијали НСЗ у граду
у којем ћете сада живети.
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У сусрет грађанима

НСЗ – МОСТ КОЈИ СПАЈА
„Национална служба жели да енергичније приступи корисницима услуга и појача
активности, како би се већ током ове године повећало запошљавање у Србији“, рекао је
директор НСЗ Синиша Надбантић

Б

еоградска Кнез Михаилова улица је првог викенда у
јуну била место сусрета оних који посао активно траже, оних који посао нуде и њиховог савезника у тој
мисији - Националне службе за запошљавање. Манифестацијом „У сусрет грађанима“ НСЗ је изашла у сусрет
корисницима услуга, као модеран јавни сервис који активним приступом настоји да своју делатност приближи грађанима и утиче на веће интересовање за коришћење програма
намењених подстицању запошљавања. Посетиоци штанда
Националне службе су били у прилици и да од представника НСЗ сазнају која су слободна радна места у Београду,
колико се дуго чека на посао у одређеној струци, а будућим
средњошколцима била је намењена специјално дизајнирана
игрица, путем које су могли да тестирају своја професионална интересовања и способности.
„Национална служба жели да кроз два концепта - данашњу акцију ‚У сусрет грађанима‘ и концепт намењен
послодавцима, енергичније приступи корисницима услуга и
појача активности, како би се већ током ове године повећало запошљавање у Србији. Кроз разговоре са послодавцима,
који су кључна карика у процесу запошљавања, НСЗ настоји
да утврди стварну потребу за одређеним професионалним
профилима и у складу са тим организује преквалификацију
или курсеве“, рекао је директор Националне службе за запошљавање Синиша Надбантић и подсетио да је НСЗ у сарадњи
са Унијом послодаваца Србије, Саветом страних инвеститора,
занатским удружењима и регионалним привредним коморама спровела и Анкету послодаваца.
„На основу ове анализе биће обучавани незапослени
како би послодавци добили компетентне раднике. Повећаћемо активитет тражења посла, кроз џоб клубове и центре за
информисање и професионално саветовање, који ће бити
отворени у свим филијалама у Србији. Цео пројекат биће
финансиран средствима ИПА фонда. До краја године би требало да усвојимо планиране моделе, да би у 2015. у сарадњи
са послодавцима повећали учешће активности НСЗ на тржишту рада Србије, односно на локалном тржишту, бар за 10
до 15 одсто“, рекао је Надбантић и додао да ће до краја овог
месеца бити завршен процес унутрашње организације и да
ће НСЗ постати јавни сервис попут оних у земљама ЕУ.
„Национална служба ће подржати и евентуално покретање јавних радова за санацију оштећења од поплава, уколико се Влада Србије за то буде одлучила. Програм јавних
радова, у чијој реализацији НСЗ има дугогодишње искуство,
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најбоље је решење за брз и ефикасан опоравак земље“, каже
Надбантић.
Заменик директора НСЗ Драган Сикимић је нагласио да
је акција „У сусрет грађанима“ имплементација политике запошљавања коју је усвојила Влада РС, а њен циљ је подизање
свести грађана о могућностима које пружа НСЗ.

Заједно до пословног циља
Послодавцима НСЗ нуди низ услуга, усмерених ка остваривању бољих пословних резултата и одговорног пословања:
посредовање у запошљавању, организацију обуке кадра који
ће на најбољи начин одговорити захтевима отворене позиције, пословно саветовање, финансијску подршку при запошљавању младих и особа са инвалидитетом или отварању
већег броја радних места. Посебна подршка осмишљена је за
почетнике у бизнису, кроз бројне субвенције и стручно саветовање и обуку у пословним центрима.
Послодавце су махом занимале субвенције за отварање
нових радних места, а било је и оних који су желели да запосле раднике уз олакшице - ослобађање од плаћања доприноса по члану 45 Закона о доприносима за обавезно социјално
осигурање. Већина је инсистирала на развијању система обука, јер не могу да нађу адекватне раднике.

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

„Бавимо се производњом и пласманом столарије и
послујемо у Београду, али и на југу Србије. Ситуација је овде
нешто повољнија, али у неразвијеним крајевима тешко је
доћи до квалитетног радника, па чак и инжењера, без обзира што је понуда велика. Зато треба посветити више пажње
овим подручјима, како би привредници осетили да су она добар амбијент за пословање“, каже млади предузетник.

Са вама до посла
Грађани су у разговору са представницима НСЗ добили
одговоре на питања из области запошљавања и упознали се
са свим видовима финансијске и нефинансијске подршке коју
НСЗ нуди онима који су у потрази за послом: од услуга каријерног вођења, обуке за активно тражење посла, клубова за
тражење посла, преко новчане накнаде, субвенција за самозапошљавање и старт-ап кредита, до јавних радова, сајмова
запошљавања, као и са могућностима додатног образовања
кроз обуке, односно преквалификацију и доквалификацију.
„Завршавам студије и желим да на време кренем у потрагу за послом и истражим могућности које постоје на тржишту рада. Овакав приступ незапосленима је сјајна идеја,
јер сам у пролазу сазнао да већ могу да се пријавим на евиденцију као лице које тражи посао“, прича Милан, студент
безбедности, док је Марија, која се недавно пријавила на
евиденцију, сазнала да може да користи различите нефи-

нансијске мере подршке у потрази за послом и да се сама
пријави за индивидуални разговор. Незапослене је највише
интересовала понуда слободних послова, могућност остаривања права на новчану накнаду, као и могућност самозапошљавања, посебно у области креативних заната.

Каријерно путовање
Компјутерска анимација „Каријерно путовање“, која тестира професионална интересовања и способности, изазвала
је велико интересовање. Решавали су је основци, али и они
мало старији.
„Пројекат је у пилот фази и још увек се тестирају и побољшавају његове перформансе. Обишли смо поједине основне
школе и задатке су решавали ученици од петог до осмог разБесплатна публикација о запошљавању

реда, који и јесу наша циљна група. Реакције су веома позитивне, а ученици оцењују анимацију као веома занимљиву
и узбудљиву. На крају игре сазнају који су тип личности у
смислу преференција за будућа занимања, чије описе могу и
да прочитају“, рекла је Ивана Божић, руководилац Центра за
информисање и професионално саветовање (ЦИПС), нагласивши да ће након примене добијених сугестија побољшана игрица бити потпуно доступна на интернету.
А.Бачевић

У сусрет грађанима Ниша
У пешачкој зони, на углу улица Обреновићеве и Светозара
Марковића, у Нишу, недељу дана након Београда, одржана
је манифестација “У сусрет грађанима”. Представници Националне службе за запошљавање су у директном контакту
са грађанима Ниша промовисали услуге, мере и упознавали
заинтересоване посетиоце са свим видовима финансијске
и нефинансијске подршке коју НСЗ пружа незапосленима и
послодавцима.
Посетиоце је првенствено интересовала понуда слободних радних места, затим могућност преквалификације, а
често су се могла чути и питања о избору правог занимања.
Путем специјално дизајниране игрице сви заинтересовани
су могли да тестирају своје професионалне способности и
афинитете.
„Данас постоји несклад између потреба послодаваца и
понуде на тржишту рада. Сматрам да је најадекватније
решење организовање обука, односно доквалификација и
преквалификација незапослених особа које се налазе на
нашој евиденцији. Теже запошљива лица би требало припремити, како би се успешније и брже запослила у привреди“, истакао је заменик директора Националне службе за
запошљавање Драган Сикимић.
„Национална служба за запошљавање настоји да буде
што приступачнија корисницима својих услуга и у том циљу
смо и организовали ову манифестацију. Тренутно промовишемо пројекат у оквиру кога ће, у сарадњи са локалном
заједницом, ускоро бити отворена канцеларија у пешачкој
зони, у којој ће и НСЗ пружати информације, пре свега о расположивим пословима, о избору професије, могућностима
преквалификације и слично“, изјавио је директор нишке филијале Националне службе за запошљавање Бобан Матић.
Манифестацију је посетио и градоначелник Ниша Зоран
Перишић. „Посла има, али не у оној мери колико је овом
граду заиста потребно. У Нишу тренутно послује 15 до 20
хиљада малих и средњих предузећа. Када би свако од тих
предузећа, уз адекватне стимулације, ангажовало макар по
једног новог радника, то би заиста имало ефекта“, изјавио
је градоначелник.
Имајући у виду добар пријем на који је манифестација
наишла међу Нишлијама, сличне акције биће сигурно организоване и у наредном периоду.
В. Крстић
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Заједничка акција Филијале Нови Сад НСЗ и Града Новог Сада

БЛИЖЕ КОРИСНИЦИМА УСЛУГА

Ова акција је у складу са новим, енергичнијим приступом НСЗ према корисницима услуга,
првенствено послодавцима, али и незапосленим лицима – нагласио је директор НСЗ Синиша
Надбантић

Н

ационална служба за запошљавање (НСЗ) - Филијала Нови Сад и Град Нови Сад су заједнички организовали манифестацију посвећену питањима рада
и запошљавања, на Тргу слободе, у Новом Саду.
Послодавцима и незапосленима је омогућена директна комуникација са представницима НСЗ, са циљем да се свим
заинтересованим посетиоцима пруже потпуне информације
о услугама НСЗ и одговори на сва питања из области запошљавања.
„Ова акција је у складу са новим, енергичнијим
приступом НСЗ према корисницима услуга, првенствено
послодавцима, али и незапосленим лицима. Интензивирани су контакти са послодавцима, са циљем да им се пружи
подршка у одабиру радника. У односу на незапослена лица
нови приступ подразумева свеобухватно информисање,
пре свега о слободним пословима, селекције за обуке које се
организују за потребе тржишта рада и помоћ у активацији
приликом тражења посла“, истакао је директор НСЗ Синиша
Надбантић и додао да ће ове активности свакако допринети
повећању запошљавања са евиденције НСЗ.

У сусрет Крагујевчанима
Манифестација „У сусрет грађанима“ коју спроводи Национална служба за запошљавање одржана је и у Крагујевцу. На функционално опремљеном штанду који се налазио
у пешачкој улици у самом центру града, тачније код хотела “Зеленгора“, Крагујевчани су могли да добију одговоре
на сва питања у вези рада и запошљавања. Представници
свих сектора из Филијале Крагујевац су упознавали заинтересоване суграђане и са услугама које пружа НСЗ, као и
финансијским и нефинансијским мерама активне политике
запошљавања.
Посетиоце штанда највише је занимала понуда слободних
радних места, али и начин конкурисања и информисања о
слободним пословима. Саветник клуба за тражење посла
их је упућивао у правила израде CV-ија, на шта треба да
обрате пажњу и пружио им савете како да се представе
послодавцу.
Млађим суграђанима је била посебно интересантна специјално дизајнирана игрица, која им је помогла да тестирају своје професионалне способности и афинитете. У одговорима, али и тумачењу добијених резултата помагали су
саветници за професионалну оријентацију.
Манифестацији у Крагујевцу присуствовао је и заменик директора НСЗ Драган Сикимић који је том приликом нагласио
да Служба на овај начин жели да се приближи незапосленима и послодавцима и тако утиче на веће интересовање
за коришћење програма намењених подстицању запошљавања.
Далибор Јекић, члан градског већа за привреду истакао је
да постоји добра сарадња НСЗ и локалне самоуправе по питању решавања проблема незапослености и запошљавања,
посебно кроз реализацију заједничких програма. Добра посећеност манифестације упућује на закључак да би сличне
акције требало спроводити и у наредном периоду.
Ј.Зорнић
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„Суштина новог приступа је и сарадња са локалним самоуправама. Први пут у Новом Саду у организацију оваквог
догађаја укључила се и локална самоуправа, која је водећа
у одговорности према незапосленим лицима кроз издвајање
средстава у циљу њиховог запошљавања“, нагласио је Надбантић.
Члан Градског већа за привреду Горан Сечујски сматра
да би локалне самоуправе требало да буду проактивније по
питању финансирања активних мера запошљавања. Досадашњу сарадњу са Филијалом Нови Сад НСЗ оценио је као
одличну.
„НСЗ је најбољи партнер у решавању проблема незапослености. Путем оваквих догађаја НСЗ се приближава корисницима својих услуга. То је и прилика да се категорије људи
који се не пријављују на евиденцију НСЗ и нису упознати са
услугама НСЗ и градске самоуправе информишу о мерама
осмишљеним у циљу подстицања запошљавања“, закључио
је Сечујски.
У завршној фази је и израда извештаја локалних анализа тржишта рада у Републици Србији и израда Националне
класификације занимања.
„Националном класификацијом занимања, путем спроведених анкета послодаваца, биће обухваћено преко 1.500
занимања. Ради се о потпуно новој класификацији, усклађеној са моделом Европске стратегије запошљавања, за разлику од претходне, која је застарела“, рекао је Надбантић.
Незапослени су имали увид у евиденцију слободних
радних места, као и прилику да се упознају са могућностима
додатног образовања кроз обуке, преквалификацију и доквалификацију. Послодавцима су представљени различити
видови подршке при запошљавању нових радника, са посебним освртом на запошљавање осетљивих категорија. Ученици завршних разреда основне школе и остали заинтересовани на штанду НСЗ могли су да провере своја професионална
интересовања, путем пилот-игрице „Каријерно путовање“,
настале у оквиру сарадње НСЗ и ПБИЛД пројекта и преузму
примерак публикације НСЗ „Водич за избор занимања“.
„Игрица ми је била занимљива. Потврдила сам своје
интересовање за глуму, али ме највише изненадио крајњи
резултат, по којем сам, пре свега, истраживачки тип особе.
Сада ћу више размишљати о занимањима која одговарају
том типу и гимназији као средњој школи на коју сам, након
играња игрице, усмерена“, објаснила је Лена Агбаба, која је
завршила шести разред у ОШ „Жарко Зрењанин“ у Новом
Саду.
М. Милић Ђорђевић
Национална служба за запошљавање • www.nsz.gov.rs

Активности НСЗ и Привредне коморе Крагујевца на интензивирању запошљавања

НОВИ КОНЦЕПТ ЗАПОШЉАВАЊА
Поред презентације основних услуга које пружа Национална служба, присутни су
упознати са даљим и иновираним плановима рада и приступима у решавању проблема
незапослености и запошљавања

Н

а иницијативу Националне службе за запошљавање
(НСЗ), у Регионалној привредној комори Крагујевца
организован је састанак на тему заједничких активности НСЗ и Привредне коморе Крагујевца на интензивирању запошљавања.
Састанку су поред директора НСЗ Синише Надбантића,
заменика директора Драгана Сикимића и потпредседника
Привредне коморе Предрага Лучића, присуствовали и представници послодаваца Шумадијског округа и представници
средњошколског образовног система.
Поред презентације основних услуга које пружа Национална служба, присутни су упознати са даљим и иновираним плановима рада и приступима у решавању проблема
незапослености и запошљавања. Првенствено се то односи
на два нова програма за агресивније запошљавање у Србији,
што је уједно један од приоритета Владе Србије за побољшање привредног и економског развоја. Реч је о програмима
проактивне политике у сарадњи са послодавцима, како би

Сарадњом до бржег запошљавања
У Пословно-спортском центру „Пинки“, у Сремској Митровици, одржан је први сајам запошљавања у Срему ове године, на коме је учествовало 18 послодаваца који су понудили више од 100 радних места. Раднике су тражила и два
нова инвеститора, „Лувата СРБ“ доо и „Купер стандард“ доо
(Cooper Standard).
Сајам је добар пример сарадње локалне самоуправе,
послодаваца и Филијале Сремска Митровица НСЗ, у циљу
решавања проблема незапослености у граду. Манифестацији је присуствовао заменик директора НСЗ Драган Сикимић, који је разговарао са свим послодавцима учесницима
сајма. Након тога је са директором НСЗ Синишом Надбантићем присуствовао свечаном отварању фабрике аутомобилских заптивних система америчке компаније „Купер
стандард“ у Сремској Митровици, која тренутно запошљава
200 радника.
Н.Р.
Бесплатна публикација о запошљавању

се утврдила њихова потреба за одређеним занимањима. Са
друге стране, развија се нови приступ према незапосленим
лицима, којима ће се, пре свега, указати на значај и важност
стицања нових знања и вештина, као и на упућивање на све
моделе едукације и преквалификације.
„Анализа тржишта рада указала је на постојање несклада између понуде и тражње, што у доброј мери изазива
проблем незапослености, па се из тих разлога у наредном
периоду акценат ставља на реализацију обука као део неформалног образовања“, изјавио је директор НСЗ Синиша
Надбантић. Такође, нагласио је да ће програм обука кренути
од јесени и да ће углавном бити организоване за незапослене са трећим и четвртим степеном стручне спреме, за занимања којих нема на евиденцији, а постоји потреба послодаваца, што се пре свега односи на занимања у металском
комплексу, грађевинарству и преради хране.
Заменик директора НСЗ Драган Сикимић присутне је
упознао са плановима и активностима које ће у наредном
периоду спроводити Национална служба.
„Од ове године увешћемо низ новина у раду, које ће добринети бржем запошљавању лица са евиденције. Пре свега
желим да истакнем почетак рада Тренинг центра у Новом
Саду, организовање манифестације ‚У сусрет грађанима‘, која
је до сада одржана у Београду, Нишу, Новом Саду и у Крагујевцу. Такође, желимо да интензивирамо сарадњу са послодавцима и свим другим актерима тржишта рада. Циљ је да нас
корисници препознају по квалитету услуга, а не зато што су
наше услуге бесплатне“, истакао је Сикимић.
Представници Регоналне привредне коморе истакли су
да је овакав вид сарадње неопходно наставити у наредном
периоду.
„Незапосленост је комплексан проблем који се може
решити само заједничким деловањем свих чинилаца на тржишту рада. Поздрављамо спремност Националне службе
за запошљавање да се преко Привредне коморе на најефикаснији начин повеже са послодавцима. Такође, важно нам
је да наши предузетници и предузећа имају једноставан
приступ услугама и програмима које нуди НСЗ. Надамо се да
ће сарадња уродити плодом и да ће се у наредном периоду
интензивирати и унапредити“, рекао потпредседник Привредне коморе Крагујевца Предраг Лучић.
Присутни послодавци изнели су низ конструктивних
предлога који би допринели систематичној сарадњи и спровођењу концепта агресивног запошљавања.
Ј.Зорнић
09.07.2014. | Број 577 |
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Кораци у образовању

ВРЕДНО
ПАЖЊЕ

„Сајам образовања је добра прилика да млади
виде шта им се нуди као следећи корак у
образовању, као и да одлуче шта ће радити.
Нека то буде нешто што је вредно пажње. За
шта год се определе, нека буду срећни и нека
им избор представља задовољство“, истакла
је Дубравка Бенгин Булован, чланица
Градског већа Зрењанина

У

организацији зрењанинске филијале Националне
службе за запошљавање, Зоне унапређеног пословања (BID) и зрењанинске Средње пољопривредне
школе, почетком јуна одржан је Сајам професионалне оријентације, у холу Културног центра у Зрењанину. Пети
зрењанински сајам професионалне оријентације објединио
је понуду за мале и велике матуранте. Образовне профиле
представиле су средње школе из Зрењанина: Зрењанинска
гимназија, Средња медицинска школа, Средња пољоприв-

Информативни материјали излагача - леци, флајери,
постери и слични информатори, у садржајном и визуелном
погледу све су бољи. И ове године излагачи су се потрудили
да штандови буду креативно осмишљени, а представници
Средње пољопривредне школе приредили су посетиоцима
право изненађење. Испред улаза у Културни центар, у оквиру њиховог штанда били су и кавез са кокошкама, пилићима
и пачићима, као и ограђен простор са два јагњета.
Практично извођење радне операције у оквиру занимања увек је атрактивно. На штанду Медицинске школе ученици су имали прилику да покажу шта су научили: ученици
профила фармацеутски техничар изложили су бројне креме
и препарате које справљају на практичној настави, будући
медицински техничари мерили су притисак и ниво шећера
у крви, док су ученици смера козметички техничар демонстрирали масажу руку.
Кристијан Бугарчић, ученик ЕТГШ „Никола Тесла“, техничар високоградње, објашњавао је посетиоцима сајма које
интересује грађевина да је ова струка доста тражена, а да у
школи постоје добри услови за савремену наставу.
У оквиру сајма, као партнерске организације своје услуге и пројекте представиле су Канцеларија за младе Зрењанин и Регионални центар за друштвено-економски развој
„Банат“, који је у оквиру сајма реализовао Инфо-дан, у просторијама Филијале за запошљавање Зрењанин. Инфо-дан је
био посвећен промоцији Едукативног центра који се оснива
у Зрењанину и предстојећих обука у које ће бити укључена
лица са евиденције незапослених. Регионални центар ће следећи Инфо-дан реализовати у испостави Филијале Зрењанин
у Новом Бечеју.
А.Штрбац

редна школа, Електротехничко-грађевинска школа „Никола
Тесла“, Хемијско-прехрамбена и текстилна школа „Урош Предић“ и Средња школа „9. мај“. Смерове које је могуће уписати
на високим школама и факултетима матурантима су презентовале високошколске установе: Природно-математички
факултет из Новог Сада, Универзитет „Унион -Никола Тесла“,
Факултет за спорт из Београда, као и Технички факултет
„Михајло Пупин“, Висока техничка школа струковних студија, „Мегатренд“ и „Фабус“ из Зрењанина.
Сајам су посетили Небојша Кукић, директор Покрајинске
службе за запошљавање и Дубравка Бенгин Булован, чланица Градског већа Зрењанина задужена за културу, образовање и верске заједнице, која је истакла: „Сајам образовања
је добра прилика да млади виде шта им се нуди као следећи
корак у образовању, као и за опредељивање шта ће радити.
Нека то буде нешто што је вредно пажње. За шта год се определе, нека буду срећни и нека им избор представља задовољство“.
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Сајам запошљавања и летњих пракси у Панчеву
На Сајму запошљавања и летњих пракси, одржаном на
платоу испред Градске управе Панчево, осамнаести пут су
се сусрели послодавци и незапослена лица. Своје штандове
на сајму имала су 23 послодавца, а оглашено је 121 радно
место за лица различитих квалификација, занимања и степена образовања. На сајам је позвано више од 800 незапослених, који су имали прилику да предају своје биографије
потенцијалним послодавцима. За незапослене је од посебног значаја била могућност да истовремено аплицирају на
више радних места и да се у директном контакту са послодавцима детаљније информишу о условима рада. Тражени
су: комерцијалисти, бравари, радници у производњи, диспечери, кувари, конобари, менаџери продаје и други. На штанду Националне службе за запошљавање сви посетиоци су
имали могућност да се информишу о програмима и услугама које НСЗ пружа.
Н.Сладојевић
Национална служба за запошљавање • www.nsz.gov.rs

„Дан отворених врата“ у Едукативном центру у Новом Саду

И СЕРТИФИКАТ И ПОСАО

Основни циљеви пројекта „Знање свима“ су смањење незапослености и стварање могућности
за нова запошљавања у области туризма, обраде хране и израде рукотворина. Предвиђено
је да пројектом буде обухваћено 590 незапослених, како би стекли знања и вештине које су
дефицитарне на тржишту рада

М

анифестација „Дан отворених врата“, посвећена
презентацији досадашњих активности у оквиру
пројекта „Иновативни систем за унапређење знања
и вештина - Знање свима“, одржана је 11. јуна 2014.
године, у Едукативном центру за обуке у професионалним
и радним вештинама у Новом Саду, уз учешће представника Националне службе за запошљавање (НСЗ). Носилац овог
пројекта је Стручна служба за реализацију Програма привредног развоја АП Војводине, а финансијски су га подржале
Европска унија и Аустријска развојна агенција. Истог дана
обележена je и двогодишњица оснивања Едукативног центра. Незапослени су искористили прилику да се упознају са
активностима и програмима које Центар нуди, а послодавци с полазницима обука
организованих у оквиру
пројекта „Знање свима“.
„Резултати
анкете
спроведене међу полазницима обука за куваре,
пекаре и посластичаре
показују да 29 од 30 лица
жели да се запосли код
послодавца, због чега је на
манифестацију позвано 20
предузетника са подручја
Војводине. Први пут су у
оквиру пројекта ‚Знање
свима‘ обезбеђена средства за обуку коју је реализовао Едукативни центар,
а НСЗ затворила циклус
циљаним организовањем
сајма запошљавања, управо на дан доделе сертификата. На лицу места
је договорено запошљавање 6 лица“, нагласио је
Небојша Кукић, директор
Покрајинске службе за запошљавање. Путем овог
пројекта обезбеђена су
стимулативна средства послодавцима за примање обучених
незапослених лица у радни однос, уз посредовање свих филијала НСЗ у Војводини.
Заменик директора НСЗ Драган Сикимић закључио је да
су установе попут Едукативног центра у Новом Саду посебно
важне за решавање проблема неусклађености понуде и потражње за радном снагом.
„Едукативни центри су корисни јер могу да продукују
кадрове који су стварно потребни на тржишту рада. НСЗ у
сарадњи са Владом Републике Србије и ресорним министарством ради на проналажењу средстава за отварање нових
центара овог типа, који би равномерно покрили територију
Републике Србије“, истакао је Сикимић.
Све филијале НСЗ на територији Војводине учествовале
су у упућивању незапослених на одговарајућу обуку у оквиру
првог циклуса пројекта „Знање свима“, а Едукативни центар
је полазницима обезбедио смештај и храну током трајања
обуке. Будислав Медурић, директор Едукативног центра за
обуке у професионалним и радним вештинама, указао је да
је сврха Едукативног центра неформално образовање.
Бесплатна публикација о запошљавању

„У досадашњем раду Едукативног центра посебно бих
истакао институционални контакт и повезивање свих субјеката који раде на смањивању незапослености. Пре свега мислим на НСЗ, са којом је успостављен систем тесне сарадње,
али и на удружења, институције на покрајинском нивоу, као
и образовне установе са којима сарађујемо у делу коришћења
кадровских и техничких капацитета“, рекао је Медурић.
У завршном делу манифестације организована су предавања за незапослене: Стимулативне мере за запошљавање, ЕУ стандарди у функцији успешног бизниса и Учење на
даљину. Полазницима обука за куваре, пекаре и посластичаре, обуке за маркетинг, менаџмент и пословање у туризму
и обуке из предузетништва и иновација уручени су сертификати.
Фехер Венцел из
Фекетића, који је завршио обуку за пекара као
најбољи у својој групи,
један је од незапослених
који су на манифестацији
„Дан отворених врата“
пронашли посао.
„На обуци сам усавршио знања која су ми потребна у раду и сматрам
да је битно што сам добио
сертификат. Обука ми је
помогла да озбиљно схватим посао пекара“, резимирао је Венцел.
Фехер Венцел ће бити
запослен у Пекари „Бамбипек плус“ у Фекетићу,
на пословима пекара. „С
обзиром да знам Фехера
од раније, већ током обуке
уочио сам позитивне промене у његовој посвећености у обављању послова
пекара“, истакао је Ника
Томрецај, директор фирме
„Бамбипек плус“, са седиштем у Бачкој Тополи.
Основни циљеви пројекта „Знање свима“ су смањење
незапослености и стварање могућности за нова запошљавања у области туризма, обраде хране и израде рукотворина.
Предвиђено је да пројектом буде обухваћено 590 незапослених, како би стекли знања и вештине које су дефицитарне на
тржишту рада. Један од очекиваних резултата пројекта је и
развој система за учење на даљину, кроз који ће након постављања платформе за учење на даљину на интернету бити
обучено још 300 незапослених.
Поред представника НСЗ и директора Едукативног центра, о значају пројекта и обукама за незапослене говорили
су и Клаус Капер, менаџер пројекта, Јухас Балинт, представник Аустријске развојне агенције, Бироа за имплементацију
ЕУ пројеката при аустријској амбасади у Београду, Дијана
Бенка Росић, заменица покрајинског секретара за привреду,
запошљавање и равноправност полова и директорка Стручне службе за реализацију Програма привредног развоја АП
Војводине.
М. Милић Ђорђевић
09.07.2014. | Број 577 |
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Позивни центар
0800 300 301
(позив је бесплатан)

Адресе филијала НСЗ

Београд

Крагујевац

Светозара Марковића 37
тел. 034/505-500

Нови Пазар

Пријепоље

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

Нови Сад

Јагодина

Љубише Урошевића 16
тел. 035/201-011

Крушевац

Чачак

Алберта Томе 2
тел. 021/4885-500

Зрењанин

Ниш

Ратка Вукићевића 3
тел. 018/501-200

Лесковац

Шабац

Сарајлијина 4
тел. 023/519-800

Кикинда

Пирот

Кнеза Милоша 59
тел. 010/305-000

Пожаревац

Лозница

Доситејева 24
тел. 0230/411-700

Панчево

Прокупље

Смедерево

Косовска
Митровица

Војводе Радомира Путника 20
тел. 013/306-800

Цара Лазара 49
тел. 027/320-000

Вршац

Бор

Феликса Милекера 21
тел. 013/802-400

7. јула 29
тел. 030/453-100

Сомбор

Зајечар

Апатински пут 1
тел. 025/464-000

Николе Пашића 77
тел. 019/444-500

Сремска
Митровица

Ваљево

Светог Димитрија 31
тел. 022/638-800

Суботица

Трг слободе 3/3
тел. 024/644-600

Владике Николаја 1
тел. 014/295-600

Врање

Тодора Шпанца 1
тел. 017/407-100

Краљево

Цара Душана 78
тел. 036/302-000

www.nsz.gov.rs

Шабана Коче 18
тел. 020/330-000
Балканска 33
тел. 037/412-501
11. октобра 25
тел. 016/202-400
Шумадијска 31
тел. 012/538-100
Др Миладина Милића 2
тел. 026/633-900

Ужице

Санџачких бригада 11
тел. 033/719-011
Жупана Страцимира 35
тел. 032/303-700
Масарикова 31
тел. 015/361-700
Кнеза Милоша 3
тел. 015/879-700

Џона Кенедија бб
тел. 028/420-600

Железничка 22
тел. 031/590-600

Покрајинска служба за запошљавањe

Нови Сад

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

Покрајинска служба за запошљавањe

Косовска Митровица
Дрварска 10
тел. 028/423-090

