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Боравећи недавно у Београду, један немачки лекар изазвао је прилично чуђење овдашњих колега изјавом да Србија
припада категорији најбогатијих европских земаља и да при
томe немилице троши новац.
„Kао директору клинике у Хамбургу мени то одговара, јер
сте за претходних десетак година поклонили не само мени већ
Немачкој око 20 милиона евра. Стечено знање највећег броја
лекара у Немачкој, у зависности од специјализације, кошта између милион и по и два милиона евра. Хвала вам на томе, али
гледајте да будете штедљивији“, благонаклоно је овај Немац
упозорио своје колеге.
На страну што је реч о средствима о чијем износу могу
само да сањају и најпознатије „Звездине“ фудбалске звезде, одлуком Владине комисије, чиме се бавимо у нашој теми
броја, одобрено је запошљавање 304 медицинска радника. Ту
одлуку не би требало сагледавати само на нивоу горње рачунице и потенцијалне уштеде, чак и практичне потребе, већ
пре свега враћању наде и решавању проблема. Оног који је
више година у свим анкетама далеко изнад свих актуелних
друштвених и политичких изазова: од криминала и корупције
до чланства у ЕУ и Косова и Метохије. Сасвим разумљиво, јер
једна реч мења све: ПОСАО.
Чињеница да ће лекари добити посао у Мајданпеку,
Крушевцу, Кикинди, Зајечару, Жагубици, Лапову, додатно охрабрује, али то већ није питање медицине, већ будуће „(микро)
хирургије“ министарке Кори Удoвички.
Сигурно је да запослени у предузећима у реструктурирању и са неразвијених подручја, а њих је више од 26.000
људи, плус 16.000 чланова њихових породица, од прошле недеље имају једну бригу мање. Одлуком Владе Србије њима ће
бити оверене здравствене књижице. За оверу здравствених
књижица запослених у 159 предузећа у реструктурирању издвојено је 255 милиона динара.
Ако ова одлука припада категорији лакших, Владу Србије
до краја године очекује тежа, деценију и дуже гурана испод
тепиха. Реч је управо о предузећима у реструктурирању: онима која су по мустри креатора српске приватизације годинама
из буџета исисавала безмало милијарду евра годишње. Тај цех
је одавно превазишао износ средстава добијених током приватизације у Србији.
Овог лета за Сурдулицу и Владичин Хан нема важније вести од оне која је стигла са Сајма запошљавања у Сурдулици.
Исказане су потребе за преко 100 радника, махом у обућарској делатности, што убедљиво говори у прилог сусрету послодаваца и оних који посао траже.
А да „статистика наша дика шта пожели то наслика“ не
ради то баш увек, говори упозоравајући податак да свака
трећа фирма у Србији нема ниједног запосленог и да је 26.000
привредних друштава без иједног запосленог прошле године
исказало губитак од 35 милијарди динара.
Од овог броја „Послова“ уводимо рубрику „ОНИ СУ УСПЕЛИ“. Они који су прихватили изазов властитог бизниса и који
су уз помоћ Националне службе за запошљавање, али и личне
опредељености и упорности, успели да стану на ноге. Један од
њих је и Радивоје Надлачки, власник фирме СЗР „Еталон“ из
Ечке.

Милош Чолић

ПАРАГРАФ Запослени у предузећима у реструктурирању имаће право да овере здравствене књижице

КЊИЖИЦА ЗА ВИШЕ ОД 26.000 ЉУДИ
За оверу здравствених књижица запослених у 159 предузећа у реструктурирању издвојено
255 милиона динара

З

апослени у предузећима у реструктурирању и са неразвијених
подручја, више од 26.000 људи,
имаће право да овере здравствене књижице, одлучила је Влада Србије.
За оверу здравствених књижица запослених у 159 предузећа у реструктурирању Влада Србије је издвојила 255
милиона динара, кажу у Министарству привреде. У овом тренутку више
од 26.000 запослених у 159 предузећа

у реструктурирању и са неразвијених
подручја, као и око 16.000 чланова
њихових породица нема здравствено
осигурање. То је, како наводе у министарству, за последицу имало да радници ових предузећа не могу да остваре
права из здравственог осигурања за
себе и чланове својих породица, а у
случају болести морали су сами да сносе трошкове лечења.

Поједина предузећа су овај проблем превазишла тако што су уплаћивала доприносе за здравствено
осигурање радницима којима је то
било потребно због болести и лечења,
а једном делу предузећа Министарство
привреде је у два наврата, марта 2013.
и марта 2014. године, уплатило ову врсту доприноса како би књижице биле
оверене на три месеца.

Усвојене измене
Закона о раду
Посланици Скупштине Србије усвојили су измене Закона о раду које,
поред осталог, предвиђају право на
накнаду по основу минулог рада од
0,4 одсто по години рада код актуелног послодавца. Накнада због отказа добијеног као технолошки вишак
износиће минимум збир трећине зараде запосленог за сваку навршену
годину рада код актуелног послодавца.
Отпремнина због одласка у пензију
износиће две просечне плате запосленог, а не три као до сада, запослени ће имати право на накнаду од 26
одсто за ноћни рад, али не и за сменски рад.

МИНИМАЛНА ЗАРАДА 115 ДИНАРА ПО САТУ
Минимална зарада без пореза и доприноса за обавезно социјално осигурање, за период
јул - децембар 2014. године у Србији, износи 115 динара (нето) по радном часу.

Усвојене измене Закона о ПИО
НОВИ УСЛОВИ ЗА ПЕНЗИЈУ
Усвојене измене Закона о пензијском и инвалидском осигурању предвиђају повећање старосне границе за
одлазак жена у пензију почев од јануара 2015. на сваких шест месеци, да би 2032. она била 65 година, односно
да би се изједначила са условима за мушкарце. Минимални стаж је 15 година. Уводи се право на превремену
старосну пензију и утврђивање трајног умањења износа превремене старосне пензије за 0,34 одсто за сваки
месец ранијег одласка у пензију пре навршења опште старосне границе, што на годишњем нивоу износи 4,08
одсто.
Измене су предвиделе и да жена која је родила једно дете по том основу има право на додатних шест месеци
стажа, са двоје деце на годину, а жена која је родила троје и више деце има право на додатни стаж од две
године.

ДРУШТВО 30. јул - Светски дан борбе против трговине људима

ТРГОВИНА ЉУДСКИМ ЖИВОТИМА
Последњих месеци са граничних прелаза враћено преко 150 грађевинских радника који су
кренули у Русију, а да не знају где иду, ко их води, без радних виза, новца, ваучера за смештај

С

ветски дан борбе против трговине људима обележава се први пут 30. јула ове године, након што је установљен новембра 2013. године, у оквиру резолуције
„Побољшање координације напора против трговине
људима“, а у контексту потребе подизања свести о ситуацији
жртава трговине људима и у циљу промоције и заштите њихових права. Овај дан пружа могућност да се у целом свету
предузму акције како би се спречили злочини и показала солидарност са жртвама.
Светски дан борбе против трговине људима обележава
се и у Србији, манифестацијом која у Народној библиотеци
Србије окупља представнике владиног и невладиног сектора
који се овим проблемом баве. Нажалост, статистике су поражавајуће - све је већи број домаћих држављана који постају

да страдање жртава не сме да буде незапажено. Постоји много начина да се помогне.
У оквиру почетка обележавања Светског дана борбе
против трговине људима, Канцеларија Уједињених нација
за борбу против дроге и криминала осмислила је акцију
којом настоји да охрабри људе широм света да изразе своју
солидарност са милионима жртава, како би им на тај начин
вратили оно што им је украдено - наду. Свако се може придружити међународној #igivehope кампањи на социјалним
мрежама у показивању солидарности са жртвама трговине
људима. Заинтересовани могу да користите #igivehope да
сазнају више или посете сајт www.endht.org.
Подршка жртвама се може пружити и укључивањем у
међународну иницијативу „Плаво срце“, која ради на подизању свести о страдањима жртава и јача политичку подршку
у борби против криминалаца одговорних за трговину људима (више на www.unodc.org/bluehart). „Плаво срце“ се може
пратити и преко „Твитера“ (http://twitter.com/BlueheartHT) и
„Фејсбука“ (www.facebook.com/BlueheartHT). Помоћ жртвама
се може пружити и донацијом на United Nations Voluntary

Раст трговине децом

жртве трговине људима, константно се повећава број експлоатисаних малолетних лица, а суочавамо се и с проблемима у
области имплементације и заштите права жртава.
Жртва трговине људима може постати свако. Трговци
људима обмањују жене, мушкарце и децу из свих делова
света. Сви би требало да буду посебно опрезни када одговарају на пословне ангажмане, не само у иностранству, већ и у
земљи. Неопходно је добро проверити да ли је агенција или
особа преко које се добија радни ангажман уопште овлашћена да посредује при запошљавању у иностранству. Ово се посебно односи на грађевинске раднике који су најчешће жртве
трговине људима у циљу радне експлоатације.
Према подацима МУП-а Србије, последњих месеци је са
граничних прелаза враћено преко 150 грађевинских радника који су кренули у Русију, тачније Сочи, а да не знају где
иду, ко их води, немају радне визе, новац, ни ваучере за
смештај. Последњих година све је присутнија интерна трговина људима, односно жртве се врбују на територији Србије и
не напуштају земљу, већ се пребацују у друге градове.
Борба против трговине људима не може бити искључиво
одговорност органа власти. Свако може да помогне у решавању овог злочина тако што ће постати свестан тога и уверен
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Глобални извештај Канцеларије Уједињених нација за борбу против дроге и криминала о трговини људима, из 2012.
године, а на основу података које су доставиле 132 земље,
показује да су жртве трговине људима махом жене, и то у
59% случајева (мушкарци 14%). Забрињава чињеница да су
27% свих жртава трговине људима откривених на глобалном нивоу у периоду између 2007. и 2010. године - деца, што
представља увећање од 7% у односу на период 2003-2006.
године. Девојчице чине 2/3 укупног броја деце жртава, односно 15-20% укупно установљених жртава, укључујући и
одрасле, док дечаци чине око 10%.
Trust Fund за жртве трговине људима (www.unodc.org/
humantraffickingfund), одакле се финансирају специјализоване организације цивилног друштва које раде са преживелима ове врсте злочина.
Такође, све што се може довести у везу са трговином људима (боље је да погрешите, него да дозволите да жртве остану у ропству), треба пријавити полицији или позвати локалну антитрафикинг линију за помоћ. Такође, сваки појединац
треба да јача своју свест и свест околине о овом проблему.
При томе мора бити сигуран да су и његове активности као
потрошача етичке - не куповати робу и услуге које могу бити
повезане директно или индиректно са сексуалном експлоатацијом, принудним радом или другим облицима експлоатације.
А.Б.
Национална служба за запошљавање • www.nsz.gov.rs

ЕКОНОМИЈА Свака трећа фирма у Србији нема ниједног запосленог

НИ ТАШНЕ НИ МАШНЕ

Више од 26.000 привредних друштава без иједног запосленог прошле године
исказало губитак од 35 милијарди динара

У

Србији је у 2013. пословало 26.248 привредних
друштава без иједног запосленог, што је близу трећине укупног броја свих привредних субјеката, изјавила
је Ружица Стаменковић, из Агенције за привредне регистре.
„Ова предузећа су прошле године исказала губитак од
35 милијарди динара, који је за око 38 одсто мањи у односу
на претходну годину“, навела је Стаменковићева на конференцији за новинаре. Према њеним речима, у њима је ангажована чак једна десетина укупних средстава привреде, на
њих отпада око 20 одсто кумулираних губитака привреде,
а своје пословање су финансиралa са 65 одсто позајмљених
средстава.
„Предузећа без иједног запосленог су најбројнија у сектору трговине на велико и мало, у прерађивачкој индустрији и у сектору стручне, научне, иновативне и техничке
делатности. Највећи број ових друштава су мала привредна
друштва“, изјавила је Ружица Стаменковић представљајући
резултате пословања привреде у 2013. години.
Овим предузећима припада и велики број друштава
која су у стечају и ликвидацији, блокади, део је из групе новооснованих, део је приватизован, а за око 15.000 се претпоставља да су основана за додатно обављање неких делатности. „Интересантно је да 22 предузећа имају приход већи
од 4,4 милиона евра, односно испуњавају услове за обављање
ревизије“, закључила је Стаменковићева.

доспео на 2. место у 2013. години, са четири пута увећаним
приходима, док НИС, ЕПС и Телеком већ три године држе
примат. С друге стране, годинама највећи губиташи у збирним губицима су Железнице Србије, Србијагас и ЕПС. Такође,
НИС смањује просечан број својих стално запослених због
увођења савремених процеса, а ФАС има повећан број запослених у 2013. години, што је резултат уговора са државом и подстицаја из године у годину“, рекла је Ружица
Стаменковић. Она је додала да је доФАС са 14. места у 2012. доспеo на 2. место у 2013.
маћа економија у 2013. бележила раст
БДП од 2,5 одсто, индустријска произгодини, са четири пута увећаним приходима
водња од 5,5 одсто и извоз 25,8 одсто.
Највећи нето добитак остварили
су и заузели првих пет места на листи „СТО НАЈ... привредних друштава“
за 2013: НИС, Телеком Србија, Теленор,
Таркет Бачка Паланка и Тигар Пирот.
Скоро половина предузећа са ове листе
има годишњи раст већи од 30 одсто, а
запошљавају 12 одсто радника целокупне српске привреде. НИС, прва на
листи, остварила је 11,7 одсто нето добити целе привреде Србије.
Са највећим нето губитком већ две
године први на листи је Србијагас, са
губицима који расту 40 одсто годишње,
следе Железнице Србије, које су увећале
губитке четири пута, Српска фабрика
стакла Параћин, која је више десетина
пута увећала губитке и ХИП Петрохемија, која је већ три године међу првих
пет губиташа. У погледу кумулираних
губитака воде Железнице, које остварују
5,1 одсто губитака целе српске привреде, Србијагас, који је 2013. дуплирао гуНИС, Фијат, Електропривреда Србије (ЕПС) и Телеком битке и приближио се првој позицији. Следе их Петрохемија,
Србија су у прошлој години остварили највеће приходе, док ЕПС и ВИП Мобајл.
је убедљиво највећи губиташ Србијагас, објавила је Агенција
Прва четири места на листи 100 нај... предузећа са
за привредне регистре (АПР) на својој годишњој листи „СТО највећим укупним средствима, односно имовином, већ чеНАЈ... привредних друштава“ за 2013. годину.
тири године држе: Путеви Србије, ЕПС, НИС и Железнице. На
„Највеће изненађење међу најуспешнијим предузећи- листи 100 најбољих предузећа по вредности капитала прва
ма је Фијат аутомобили Србија, који је са 14. места у 2012. три су: Путеви Србије, ЕПС, Железнице Србије, а пети је НИС.
А.Б.
Бесплатна публикација о запошљавању
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НОВО ЗАПОШЉАВАЊЕ Владинa комисија одобрила запошљавање медицинских

радника у 53 здравствене установе широм Србије

ПОСАО
ЗА 304

МЕДИЦИНАРА
Запошљавање је одобрено болницама у Мајданпеку, Крушевцу, Кикинди,
Зајечару и Гинеколошко-акушерској клиници „Народни фронт“

В

ладинa комисијa за давање сагласности за додатно
запошљавање и радно ангажовање дала је „зелено
светло“ за запошљавање још 304 медицинска радника. Тако ће, како пишу „Новости“, укупно 53 здравствене установе у Србији добити кадровско појачање. Реч је
углавном о висококвалификованом кадру, а у Министарству
здравља потврђују да је 99 одсто одобрених радних места
на неодређено време. Прецизира се да је запошљавање одобрено Гинеколошко-акушерској клиници „Народни фронт“,
болницама у Мајданпеку, Крушевцу, Кикинди, Зајечару, а

блеме дистрибуције лекара. „Она је полуга којом се убудуће
може регулисати број лекара“, каже Лалић.
У Шумадији и јужном Банату недостају анестезиолози,
а педијатара нема довољно у Војводини и Рашкој, подаци су
Института „Батут“. Девет лекара, 13 медицинских сестара и
техничара и два возача хитне помоћи - само је део запослених који су за мање од годину дана напустили Дом здравља
у Суботици, углавном због пензионисања. Колико лекара недостаје највидљивије је у време годишњих одмора, јер тада
приградске амбуланте раде скраћено или се затварају. Како
је изјавила портпаролка ове здравствене организације Михаела Будимски, на овај корак су се одлучили јер им Министарство здравља још није доставило
кадровски план.
„Остали смо без два педијатра,
Кадровско појачање
гинеколога, без три лекара
добијају домови здравља два
опште медицине. У овако тешкој ситуацији, Служба за општу
у Жагубици, Лапову,
медицину приморана је да приНовом Саду...
времено, током трајања сезоне
годишњих одмора, обустави рад
појединих амбуланти. Грађани се о томе благовремено обавештавају. Лекари и сестре се шаљу на замене у амбуланте
где недостаје особље због коришћења годишњих одмора. Мо-

Војни лекари у селима

међу домовима здравља кадровско појачање добијају Жагубица, Лапово, Нови Сад...
О каквом проблему је реч говори и податак да у овом
тренутку Србија нема довољно радиолога, анестезиолога, педијатара, док на посао чека више од 2.000 лекара, углавном
опште праксе. „Да би се тај проблем решио није довољно само
уписати више студената медицине“, сматра декан Медицинског факултета у Београду Небојша Лалић, који каже да
уписна политика нема могућност да решава актуелне про-
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Припадници Војске Србије, у оквиру акције „Војни лекар
на селу“, пружили су лекарску помоћ мештанима села Подгај, у општини Љубовија, које је претрпело огромну штету
услед клизишта изазваних обилним падавинама, али и у
шумадијском селу Сепци, недалеко од Раче. Медицинари
Специјалне бригаде стигли су и до кућа болесних и непокретних мештана, а у акцији су учествовали и запослени
у Дому здравља из Љубовије, пренела је Војска Србије на
свом сајту. Вршили су опште лекарске прегледе, контролу
крвног притиска и шећера у крви, као и ЕКГ снимање.
У шумадијском селу Сепци, у општини Рача, припадници 250. ракетне бригаде за противваздухопловна дејства
пружали су лекарску помоћ мештанима. У селу које нема
амбуланту, прегледи - општи медицински преглед, контрола
рада срца, мерење нивоа шећера у крви и бесплатна подела
лекова, вршени су у просторијама локалне основне школе.
Национална служба за запошљавање • www.nsz.gov.rs

До посла преко личних контаката
Прво истраживање о дипломираним студентима у региону
„Евалуација студија и каријерни успех дипломираних студената у Србији и региону”, показало је да свршени дипломци
до посла најчешће долазе преко личних контаката (рођака
и пријатеља) - 37 одсто. Ако се томе додају контакти остварени током стручне праксе на факултету, стечени на претходном послу, као и помоћ наставног особља са факултета,
стиже се до укупног процента од 52 одсто. Истраживање
је показало да свршени академци просечно зарађују 593
евра, као и да „стари” дипломци много чешће траже посао
одмах након завршених студија, запосли се 44 одсто њих,
за разлику од „болоњаца” који углавном уписују мастер студије (36 одсто), уместо да почну да раде (само 11 одсто).
Студенти који су нашли посао тражили су га у просеку пет
месеци, 18 одсто је већ имало посао након дипломирања,
а готово занемарљив број покренуо је сопствени бизнис само три одсто. Забрињава податак да су најмање плаћени
дипломци који образују младе нараштаје, учитељи и наставници, који у просеку зарађују око 350 евра, као и да у
проценту оних који траже посао дуже од пет година највише
има студената бионаука и медицинских наука (око 20 одсто
од укупног броја дугорочно незапослених).
Истраживање је спроведено у оквиру Темпус пројекта
„Конград“ (Congrad), координатор пројекта био је немачки
универзитет из Билефелда, а стручну и аналитичку подршку
пружио је Центар за образовне политике.

лимо пацијенте за стрпљење и толеранцију која је у оваквој
ситуацији неопходна с обе стране”, рекла је Будимски. Такође
због годишњих одмора, Дом здравља у Суботици неће радити скрининг на рано откривање рака дојке.
Слично је и на истоку земље. Недавно је Општа болница
у Мајданпеку морала привремено да затвори Дечје одељење,
јер је једини педијатар био на годишњем одмору. Вршилац
дужности директора Опште болнице у Мајданпеку Зоран
Милошевић каже да болница има једног хирурга, једног
анестезиолога и једног педијатра.
„Сналазимо се са колегама пензионерима који нам излазе у сусрет и замењују их“, каже Милошевић.
За годину и по дана 16 лекара напустило је и Здравствени центар „Студеница“ у Краљеву.
„Озбиљан проблем је грудно одељење, физикална медицина и хируршке гране. Што се тиче анестезије и дијагностике - добри смо“, каже Звонко Веселиновић, директор краљевачког Здравственог центра „Студеница“.
Није боље ни у Нишу и Крагујевцу. Нишу је потребно 15
лекара и 20 техничара, а Крагујевчанима 26 лекара и 20 техничара.
А.Б.

За годину и по дана 16 лекара напустило
је Здравствени центар „Студеница“ у
Краљеву

На евиденцији највише лекара опште праксе
Према подацима Националне службе за запошљавање, на евиденцији незапослених се у овом тренутку налази 17.035 медицинских радника, тачније 14.388 медицинских сестара и техничара свих профила и 2.647 лекара. Број медицинара у потрази за послом, иако благо, расте из године у годину, док
је готово исти број током протеклих година проналазио посао. Тако је у првој половини ове године са
евиденције запослено укупно 3.971 лице - 3.149 медицинских сестара и техничара и 822 лекара.
На евиденцији је највише медицинских сестара општег смера, док је на другој страни мали број сестара специјализованих за рад у анестезиологији, реанимацији и интензивној нези (једна евидентирана и
запослена током протекле године), трансфузиологији, естетској медицини и медицини рада.
На евиденцији је највише лекара опште праксе - 52, док их је од почетка године запослено 14. На евиденцији готово да и нема специјалиста пнеумологије, кардиологије, гастроентерологије, нефрологије...
Највише медицинских радника на евиденцији НСЗ је у Нишу, Сремској Митровици, Пријепољу, Крушевцу и Краљеву, док је највише незапослених лекара у Нишу, Крагујевцу, Сремској Митровици, Ораховцу и Бачу. У београдским општинама Врачар и Стари град нема евидентираних лекара у потрази
за послом, што важи и за Смедерево, Руму, Пожаревац, као и за велики број мањих општина у Србији.
У првој половини ове године пријављено је укупно 469 слободних послова за медицинске раднике,
од чега 141 посао за лекаре. То је значајан пад у односу на претходне године, када је прилику за посао
добијало око 2.000 медицинских радника, од чега око 400 лекара. Највише понуда за лекаре било је у
Београду, Пироту (чак 29), Новом Саду, Крагујевцу, Краљеву, Новом Пазару и Тутину, а већи број медицинских радника је поред ових центара могао да дође до посла у Ваљеву (61 слободна позиција), Убу,
Лозници, Суботици и великим градским центрима.

Бесплатна публикација о запошљавању
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НОВИ ПРЕДУЗЕТНИЦИ Општина Алексинац обезбедила
два милиона динара за субвенције за самозапошљавање

ШАНСА ЗА
НОВИ ПОЧЕТАК
Субвенцију за покретање сопственог посла, у
висини од 120.000 динара, добило је 16 лица
са евиденције незапослених

У

просторијама Општине Алексинац свечано су уручени уговори незапосленим лицима која су остварила
право на субвенцију за самозапошљавање, у циљу
покретања приватног бизниса. Средства су обезбеђена из буџета Општине Алексинац, у укупном износу
од 2.000.000 динара. Поднета су 34 захтева, а субвенцију за

Обука у Пословном центру Филијале Јагодина
самозапошљавање у висини од 120.000 динара добило је 16
лица са евиденције незапослених.
„Верујем да ће вам ова средства помоћи у покретању и
успешном вођењу бизниса за који сте се определили. Жао
ми је што нисмо имали више новца на располагању за ове
намене“, изјавио је председник Општине Алексинац Ненад
Станковић.
Ову активну меру политике запошљавања Општина
Алексинац је реализовала у сарадњи са Филијалом Ниш Националне службе за запошљавање, која је преузела на себе
обавезу пружања логистичке и техничке подршке у спровођењу мере.
„Општина Алексинац је добро препознала потребе
својих незапослених суграђана и на прави начин усмерила
средства која је имала на располагању. Проблем незапослености је велики, тако да је овај допринос општине од изузетног значаја. Вама који данас покрећете сопствени посао
желим срећу и успех“, изјавио је Бобан Матић, директор Филијале Ниш Националне службе за запошљавање.
Међу новооснованим предузећима су фризерски салон,
радња за обављање фасадерско-молерских послова, књиговодствена агенција...
„Дуго сам радила као фризер и сматрам да сам стекла
довољно искуства да отворим сопствени салон. Ова средства
ће ми добро доћи за набавку потребног инвентара и заиста
се надам да ћу се снаћи у улози приватника“, казала је овом
приликом Јелена Милић, чији фризерски салон ускоро почиње са радом.
Становништво ове мале општине на југоистоку Србије
претежно се бави пољопривредом (земљорадња и сточарство), махом производњом паприке. Мањи део је запослен
у индустрији која је сконцентрисана у самом Алексинцу и у
Алексиначком Руднику.
В.Крстић
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ПУТ ДО
УСПЕШНОГ
ПРЕДУЗЕТНИКА
До сада је обуку за будуће предузетнике
завршило 198 незапослених

Н

езапослена лица и током ове године показују велику
заинтересованост за ангажовање у предузетништву
и коришћење субвенција за самозапошљавање, али
и активно учешће у обукама, што указује на неопходност стицања одређених знања која су потребна за започињање и успешно вођење малог бизниса.
Филијала Јагодина НСЗ је 10. и 11. јула реализовала обуку „Пут до успешног предузетника“. До сада је реализовано
седам обука за будуће предузетнике, које је успешно завршило 198 незапослених.
У тренутку када се многи законски прописи мењају и
када је предузетништво важна карика друштвено-економског развоја, овакав вид подршке помаже незапосленим лицима да сагледају предузетништво кроз призму актуелног
правног и економског окружења, као и да практично сагледају, процене и реализују предузетничке идеје.
Програм обуке, тим тренера Пословног центра Јагодина и пропратни материјал, полазници су оценили високим
оценама, а најчешћи коментар је да су обуке веома битне и
да значајно утичу на коначну одлуку о отпочињању бизниса.
С.Крстић
Национална служба за запошљавање • www.nsz.gov.rs

На основу члана 43 став 1 тачка 5 Закона о запошљавању и осигурању за
случaj незапослености („Сл. гласник РС“, бр. 36/09 и 88/10), члана 11 став
1 тачка 3 Закона о професионалноj рехабилитацији и запошљавању особа
са инвалидитетом („Сл. гласник РС“, бр. 36/09) и Споразума о уређивању
међусобних права и обавеза у реализацији програма или мера активне политике запошљавања измену Националне службе за запошљавање, Општине
Нови Кнежевац и Аутономне Покрајине Војводине бр. 133-10-1/2014-23 од
06.06.2014. године, а у складу са Националним акционим планом запошљавања, Покрајинским акционим планом запошљавања и Локалним акционим
планом запошљавања Општине Нови Кнежевац за 2014. годину
Aутономна Покрајина Војводина и Општина Нови Кнежевац у
сарадњи са Националном службом за запошљавање
Расписују

ЈАВНИ ПОЗИВ
ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ ПРОГРАМА СТРУЧНА ПРАКСА
У 2014. ГОДИНИ
I ОСНОВНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ
Програм стручне праксе намењен jе незапосленим лицима коjа се први
пут стручно оспособљаваjу за занимање за коjе су стекла одређену врсту
и степен стручне спреме или 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 траjе у складу са законом, а најдуже 24 месеца,
односно у складу са актом о организацији и систематизацији послова код
послодавца, и то:
- до 6 месеци за приправнике са средњим образовањем;
- до 9 месеци за приправнике са вишим или високим трогодишњим образовањем;
- до 12 месеци за приправнике са наjмање четворогодишњим високим образовањем.
Лице коjе 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.
Jавни позив jе отворен од дана обjављивања у локалном дневном листу и на
сајту Националне службе, до утрошка расположивих средстава издвоjених
за ову намену.
II НАМЕНА И ВИСИНА СРЕДСТАВА
Током траjања програма стручне праксе Општина Нови Кнежевац:
- ангажованим лицима исплаћује новчану помоћ у нето месечном износу
од:
• 12.000,00 динара за лица са средњим образовањем
• 16.000,00 динара за лица са вишим или високим трогодишњим образовањем и
• 20.000,00 динара за лица са наjмање 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 jедномесечне новчане помоћи.
III ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЕВА
Услови
Право учешћа у реализациjи програма стручне праксе може остварити
првенствено послодавац из приватног сектора, под условом:
- да уредно измирује обавезе по основу пореза и доприноса за обавезно
социјално осигурање;
- да jе законом или актом о организацији и систематизацији послова код
послодавца као услов за рад на одређеним пословима прописана обавеза
обављања приправничког стажа;
- да jе измирио раније уговорне обавезе према Националноj служби, осим за
обавезе чија jе реализација у току;
- да има наjмање jедно запослено лице;
- да ангажује незапослено лице пријављено на евиденциjу Националне службе, 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 и у периоду од
шест месеци пре подношења захтева није било у радном односу код истог
послодавца;
- да има кадровске и друге капацитете за стручно оспособљавање лица,
односно има запосленог ментора који уколико позитивним прописима није
другачије одређено, испуњава следеће услове: има одговараjућу струку, наjмање je истог нивоа образовања као и приправник и има наjмање 12 месеци

Бесплатна публикација о запошљавању

радног искуства у струци.
Национална служба за запошљавање у сарадњи са послодавцем врши селекцију незапослених лица која ће бити укључена у програм.
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;
- обавештење о поднетој појединачној пореској пријави ППП ПД, за последњи
месец који претходи месецу у коме jе поднет захтев, са изводом ЕБП - ПУРС
оверен од стране послодавца и изводом из пословне банке као доказом о
извршеним уплатама;
- извод из закона/општег акта послодавца, где jе као услов за рад на одређеним пословима прописана обавеза обављања приправничког стажа;
- уверење НСЗ да је лице евидентирано у Националној служби - Испостави
Нови Кнежевац;
- радна биографија ментора на прописаном обрасцу.
Национална служба задржава право да тражи и друге доказе релевантне за
одлучивање о захтеву подносиоца.
Начин подношења захтева
Захтев за учешће у програму подноси се Општини Нови Кнежевац, за послодавце чије је седиште на територији општине Нови Кнежевац или се ангажовање лица спроводи у пословној јединици регистрованој на поменутој територији, непосредно или поштом, на прописаном обрасцу.
IV ДОНОШЕЊЕ ОДЛУКЕ
Одлука о спровођењу програма стручне праксе доноси се на основу провере
и бодовања поднетог захтева за учешће у програму.
Провера поднетих захтева
Национална служба проверава усклађеност поднетог захтева и приложене
документације са условима из јавног позива. У циљу провере испуњености
услова из јавног позива по поднетом захтеву, Национална служба задржава
право да изврши службени обилазак послодавца.
Бодовање поднетих захтева
Приликом бодовања захтева узимаjу се у обзир следећи критериjуми: програм
оспособљавања лица, кадровски капацитети послодавца, дужина обављања
делатности послодавца, претходно коришћена средства Националне службе
по програму стручне праксе и процена важности поднетог захтева за локално
тржиште рада за подручjе филијале.
Одлука о спровођењу програма стручне праксе
Одлуку о спровођењу програма стручне праксе доноси председник Општине Нови Кнежевац, на основу бодовне листе достављене од стране Националне службе за запошљавање - Филијале Кикинда, добијен предлог одлуке
Локалног савета за запошљавање Општине Нови Кнежевац, уз претходно
прибављену сагласност Покрајинског секретаријата. Одлука о спровођењу
програма стручне праксе доноси се у року од 60 дана од дана подношења
захтева.
V ЗАКЉУЧИВАЊЕ УГОВОРА
Председник Општине, послодавац и лице ангажовано по програму стручне
праксе, у року од 30 дана од дана доношења одлуке о спровођењу програма
стручне праксе закључују уговор којим уређују међусобна права и обавезе.
Локална самоуправа jе у обавези да Националноj служби достави потписан
уговор о стручном оспособљавању. Датум почетка спровођења програма
стручне праксе мора бити после датума доношења одлуке о спровођењу програма стручне праксе.
VI ОБАВЕЗЕ ИЗ УГОВОРА
Послодавац jе у обавези да:
- стручно оспособљава незапослено лице у дужини траjања уговорне обавезе;
- оспособи незапослено лице за самосталан рад у струци, у складу са законом,
односно актом о организацији и систематизацији послова;
- доставља Општини Нови Кнежевац извештаjе о присутности лица на стручноj пракси, у складу са уговором;
- достави Општини Нови Кнежевац извештаj о обављеноj стручноj 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 обављеноj стручноj пракси, односно положеном приправничком/стручном испиту;
- омогући Општини Нови Кнежевац контролу реализациjе уговорних обавеза и
- обавести Општину Нови Кнежевац о свим променама које су од значаjа за
реализациjу уговора, у року од 8 дана од дана настанка промене.
У случаjу прекида стручног оспособљавања лица, послодавац може да у року
од 30 дана од дана прекида стручног оспособљавања изврши замену другим
незапосленим лицем истог нивоа образовања, које испуњава потребне услове у складу са законом, за преостало време дефинисано уговором увећано за
период спроведене замене.
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VII ОСТАЛЕ ИНФОРМАЦИЈЕ
Пријава се подноси у три примерка, Општини Нови Кнежевац, Краља Петра
I Карађорђевића 1, лично или поштом, на типском обрасцу који се може
добити у кнежевачкој филијали Национaлне службе за запошљавање или
преузети на сајту Општине Нови Кнежевац. Информације о програму могу
се добити у свакој организационоj jединици Националне службе и Општини
Нови Кнежевац.
Непотпуна документација неће се узимати у разматрање.
Јавни позив је отворен до утрошка расположивих финансијских средстава.
ОПШТИНА ВРБАС и НАЦИОНАЛНА СЛУЖБА ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ СЛУЖБА ВРБАС
Расписују

ЈАВНИ ПОЗИВ
ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ ПРОГРАМА СТРУЧНА ПРАКСА
У 2014. ГОДИНИ
Национална служба за запошљавање - Филијала Нови Сад, Служба Врбас у
сарадњи са Општином Врбас, на основу Локалног акционог плана запошљавања за 2014. годину, расписује Јавни позив за реализацију програма Стручна пракса за лица са евиденције незапослених.
I ОСНОВНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ
Програм стручне праксе намењен је незапосленим лицима која се први пут
стручно оспособљавају за занимање за које су стекла одређену врсту и степен стручне спреме или која су се стручно оспособљавала краће од времена потребног за полагање приправничког/стручног испита, а ради стицања
услова за полагање приправничког/стручног испита, у складу са законом или
општим актом послодавца, без заснивања радног односа.
Програм стручне праксе траје у складу са законом, а најдуже 24 месеца,
односно у складу са актом о организацији и систематизацији послова код
послодавца, и то:
- до 6 месеци за приправнике са средњим образовањем;
- до 9 месеци за приправнике са вишим или високим трогодишњим образовањем;
- до 12 месеци за приправнике са најмање четворогодишњим високим образовањем.
Лице које се стручно оспособљавало краће од времена потребног за полагање приправничког/стручног испита, у програм се укључује за преостали
период потребан за стицање услова за полагање приправничког/стручног
испита.
Јавни позив је отворен од дана објављивања на огласним таблама Службе
запошљавања у Врбасу и Општине Врбас до утрошка расположивих средстава издвојених за ову намену.
II НАМЕНА И ВИСИНА СРЕДСТАВА
Tоком трајања програма стручне праксе Општина Врбас се обавезује да:
1. ангажованим лицима исплаћује новчану помоћ у месечном износу од:
- 18.000,00 динара за лица са средњим образовањем;
- 20.000,00 динара за лица са вишим или високим трогодишњим образовањем;
- 22.000,00 динара за лица са најмање четворогодишњим високим образовањем.
Послодавци се обавезују да:
1. врше обрачун и уплату доприноса за случај повреде на раду и професионалне болести, у складу са законом и
2. сносе трошкове полагања стручног/приправничког испита.
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 Врбас, осим за обавезе чија је реализација у току;
- да у последњих шест месеци није неоправдано смањивао број запослених;
- да има најмање једно запослено лице;
- да ангажује незапослено лице пријављено на евиденцију Националне службе 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
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• у периоду од шест месеци пре подношења захтева није било у радном односу код истог послодавца;
- да има кадровске и друге капацитете за стручно оспособљавање лица,
односно има запосленог ментора који, уколико позитивним прописима није
другачије одређено, испуњава следеће услове:
• има одговарајућу струку, најмање je истог нивоа образовања као и приправник и
• има најмање 12 месеци радног искуства у струци.
Послодавац који има до 10 запослених има право да у програм укључи једно
незапослено лице, а послодавац који има преко 10 запослених има право да
у програм укључи незапослена лица чији број не може бити већи од 20%
укупног броја запослених.
Национална служба за запошљавање у сарадњи са послодавцем врши селекцију незапослених лица која ће бити укључена у програм.
Документација за подношење захтева:
- захтев за учешће у програму на прописаном обрасцу Националне службе;
- фотокопија решења надлежног органа о упису у регистар, уколико подносилац захтева није регистрован у АПР;
- пореска пријава о обрачунатим и уплаћеним доприносима за обавезно
социјално осигурање на зараде/накнаде, за последњи месец који претходи
месецу у коме је поднет захтев, оверена од стране Пореске управе;
- извод из закона/општег акта послодавца, где је као услов за рад на одређеним пословима прописана обавеза обављања приправничког стажа;
- радна биографија ментора на прописаном обрасцу Националне службе.
Национална служба задржава право да тражи и друге доказе релевантне за одлучивање о захтеву подносиоца.
Начин подношења захтева
Захтев за учешће у програму подноси се Служби запошљавања у Врбасу,
непосредно или путем поште, на прописаном обрасцу који се може добити у
Служби запошљавања у Врбасу.
IV ДОНОШЕЊЕ ОДЛУКЕ
Одлука о спровођењу програма стручне праксе доноси се на основу провере
и бодовања поднетог захтева за учешће у програму. Одлуку ће донети комисија коју формира Локални савет за запошљавање, на основу документације
коју ће проследити Национална служба за запошљавање.
Провера поднетих захтева
Национална служба проверава усклађеност поднетог захтева и приложене
документације са условима из Јавног позива. У циљу провере испуњености
услова из Јавног позива по поднетом захтеву, Национална служба задржава
право да изврши службени обилазак послодавца.
Бодовање поднетих захтева
Приликом бодовања захтева узимају се у обзир следећи критеријуми: програм
оспособљавања лица, кадровски капацитети послодавца, дужина обављања
делатности послодавца, претходно коришћена средства Националне службе
по програму стручне праксе и процена важности поднетог захтева за локално
тржиште.
Одлука о спровођењу програма стручне праксе
Одлука о спровођењу програма стручне праксе доноси се у року од 20 дана
од дана подношења захтева.
V ЗАКЉУЧИВАЊЕ УГОВОРА
Национална служба и послодавац у року до 30 дана од дана доношења одлуке о спровођењу програма стручне праксе закључују уговор, којим уређују
међусобна права и обавезе. У циљу закључивања уговора послодавац је у
обавези да Националној служби достави потписан уговор о стручном оспособљавању са незапосленим лицем на стручној пракси. Након закључивања
уговора са послодавцем, Национална служба и лице на стручној пракси
закључују уговор којим се регулишу међусобна права и обавезе. Датум почетка спровођења програма стручне праксе мора бити после датума доношења
одлуке о спровођењу програма стручне праксе.
VI ОБАВЕЗЕ ИЗ УГОВОРА
Послодавац је у обавези да:
- стручно оспособљава незапослено лице у дужини трајања уговорне обавезе;
- оспособи незапослено лице за самосталан рад у струци, у складу са законом,
односно актом о организацији и систематизацији послова;
- доставља Националној служби извештаје о присутности лица на стручној
пракси, у складу са уговором;
- достави Националној служби извештај о обављеној стручној пракси, у складу са уговором;
- организује лицу полагање приправничког/стручног испита за самосталан
рад, односно обезбеди доказе о оспособљавању неопходне за полагање
испита пред надлежним органом;
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- изда потврду о обављеној стручној пракси, односно положеном приправничком/стручном испиту;
- омогући Националној служби контролу реализације уговорних обавеза и
- обавести Националну службу о свим променама које су од значаја за реализацију уговора у року од 8 дана од дана настанка промене.
У случају прекида стручног оспособљавања лица послодавац може да у року
од 30 дана од дана прекида стручног оспособљавања изврши замену са другим незапосленим лицем истог нивоа образовања, које испуњава потребне
услове у складу са законом, за преостало време дефинисано уговором увећано за период спроведене замене.
VII ОСТАЛЕ ИНФОРМАЦИЈЕ
Јавни позив је отворен 04.08.2014. године и траје до утрошка расположивих
средстава издвојених за ову намену. Информације о програму могу се добити
у Служби запошљавања у Врбасу или на телефон: 021/706-766; 021/706-321.
Национална служба за запошљавање - Служба Врбас у сарадњи са Општином Врбас на основу Локалног акционог плана запошљавања за 2014. годину, расписује јавни позив за реализацију програма јaвних радова за лица са
евиденције незапослених.
ОПШТИНА ВРБАС и НАЦИОНАЛНА СЛУЖБА ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ СЛУЖБА ВРБАС
Расписују

ЈАВНИ КОНКУРС
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 (у даљем тексту: Национална служба)
и подразумева спровођење активности које предузима послодавац - извођач
јавног рада, а које имају за циљ остварење одређеног друштвеног интереса
(нпр. превенција и помоћ старима, санација дивљих депонија, уређење и
изградња путева и др).
Јавни радови се организују у циљу запошљавања првенствено теже запошљивих незапослених лица и незапослених у стању социјалне потребе, очувања и унапређења радних способности незапослених.
Јавне радове спроводи послодавац - извођач јавног рада, кога одређује
Национална служба на основу јавног конкурса.
Максимална дужина трајања јавног рада је 4 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 Врбас исплаћује послодавцу - извођачу
јавног рада средства за:
- зараду незапосленим лицима
- трошкове доласка и одласка са рада незапослених лица
- трошковe спровођења јавних радова и
- трошкове обуке.
Средства намењена за спровођење јавних радова користе се за:
1. исплату нето зараде незапосленим лицима укљученим у јавне радове, у
висини од:
- 23.000,00 динара увећане за износ припадајућих пореза и доприноса, за
лица са I и II степеном стручне спреме
- 24.000,00 динара увећане за износ припадајућих пореза и доприноса, за
лица са III и IV степеном стручне спреме
- 25.000,00 динара увећане за износ припадајућих пореза и доприноса, за
лица са V и VI степеном стручне спреме
- 26.000,00 динара увећане за износ припадајућих пореза и доприноса, за
лица са VII степеном стручне спреме;
2. накнаду трошкова доласка и одласка са рада незапослених лица укључених у јавне радове, у висини до 1.500,00 динара по лицу за сваки месец
ангажовања;
3. накнаду трошкова спровођења јавних радова по лицу у висини од:
- 1.500,00 динара за спровођење јавних радова у области социјалних, хуманитарних, културних и других делатности;
- 3.500,00 динара за спровођење јавних радова у области одржавања и
обнављања јавне инфраструктуре и одржавања и заштите животне средине
и природе.
4. Накнада трошкова организовања обуке
У зависности од врсте и сложености послова које обухвата јавни рад, за спровођење одређених јавних радова може се организовати обука у току трајања
јавног рада, по интерном програму послодавца или програму образовне установе. Послодавац - извођач јавног рада може остварити накнаду за организовање обуке у једнократном износу од 50.000,00 динара по јавном раду.
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Послодавац - извођач јавног рада у обавези је да обезбеди исплату свих обавеза у складу са законом, а које не сноси Национална служба, и то: трошкове
доласка и одласка са рада у преосталом износу до висине цене превозне
карте у јавном превозу, трошкове минулог рада, накнаду зараде у периоду
коришћења годишњег одмора, евентуалну разлику између минималне цене
рада и висине нето зараде утврђене овим јавним конкурсом и плаћање разлике доприноса за обавезно социјално осигурање на утврђену разлику зараде.
III ОБЛАСТИ СПРОВОЂЕЊА
Јавни радови се могу организовати и спроводити у областима:
- социјалних, хуманитарних, културних и других делатности: здравствено
васпитне активности - превенција и помоћ старима, социјално угроженим
лицима, особама са инвалидитетом, заштита и oчување културног наслеђа
и археолошких налазишта, послови у позоришној, музејској, библиотечкој и
туристичкој делатности, послови ажурирања база података и други послови;
- одржавања и обнављања јавне инфраструктуре: уређење и изградња путева и путних појасева, насипа, канала, пруга, мостова, реконструкција канализационе и водоводне мреже и других објеката од општег интереса, уређење
месних заједница, уређење ромских насеља - побољшање услова становања
и други послови;
- одржавања и заштите животне средине и природе: санација дивљих депонија, чишћење и одржавање обала река, језера, канала, одвода, јавних површина, пошумљавање, развој еколошких поседа, чување и заштита шума,
река и језера, развој сеоског подручја, монтажа и одржавање опреме у парковима и јавним дечјим 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 удружења,
институције и привредна друштва са територије општине Врбас:
- органи територијалне аутономије и органи јединице локалне самоуправе
- јавне установе и јавна предузећа
- привредна друштва
- предузетници
- задруге
- удружења грађана.
Услови
Право на доделу средстава за спровођење јавног рада послодавац може да
оствари под условом да:
- запошљава првенствено незапосленог који се теже запошљава (корисници
новчане социјалне помоћи, млади, вишак запослених, старији од 50 година, дугорочно незапослени, незапослени без квалификација или нискоквалификовани, особе са инвалидитетом, припадници ромске националности,
рурално становништво, жене, избегла и расељена лица, повратници према
Споразуму о реадмисији, деца без родитељског старања, жртве породичног насиља и трговине људима, самохрани родитељи и родитељи деце са
сметњама у развоју), који су евидентирани као незапослена лица на евиденцији Националне службе за запошљавање - Службе Врбас;
- у пријави за јавне радове навео је детаљан опис и динамику активности
јавног рада (термин план);
- измирио је уговорне обавезе према Општини Врбас, осим за обавезе чија је
реализација у току.
Документација за подношење пријаве:
- пријава за јавне радове на прописаном обрасцу;
- фотокопија решења надлежног органа о упису у регистар, уколико подносилац пријаве није регистрован у АПР;
- мишљење Локалног савета за запошљавање или мишљење надлежног
органа територијалне аутономије или локалне самоуправе о оправданости
извођења јавног рада, уколико подносилац пријаве располаже истим;
- фотографије места извођења јавног рада - за јавне радове који се спроводе
у области одржавања и обнављања јавне инфраструктуре и одржавања и
заштите животне средине и природе (максимално три фотографије за сваку
локацију);
- списак лица корисника услуга - за подносиоце јавних радова из области
социјалних и хуманитарних делатности;
- интерни програм обуке послодавца или програм образовне установе, уколико послодавац - извођач јавног рада организује обуку;
- доказ о учешћу у финансирању, уколико се спровођење јавних радова
финансира од стране надлежног органа територијалне аутономије, локалне
самоуправе или из других извора.
Општина Врбас и Национална служба 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, надлежној организационој јединици Национaлне службе, према месту спровођења
јавног рада, односно према седишту послодавца у случају када послодавац
нема регистровану организациону јединицу у месту спровођења јавног рада,
непосредно или путем поште, на прописаном обрасцу који се може добити у
свакој организационој јединици Национaлне службе или преузети на сајту
www.nsz.gov.rs.
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V ДОНОШЕЊЕ ОДЛУКЕ
Одлука о одобравању спровођења јавних радова доноси се на основу провере и бодовања поднете пријаве за спровођење јавног рада.

- Националној служби омогући контролу реализације уговорних обавеза и
увид у сву потребну документацију и ток спровођења јавног рада и
- обавести Националну службу о свим променама које су од значаја за реализацију уговора у року од осам дана од дана настанка промене.

Провера поднетих пријава
Национална служба врши проверу поднетих пријава, односно проверу
испуњености услова јавног конкурса и приложене документације. Пријаве
које не испуњавају услове предвиђене јавним конкурсом неће се даље разматрати.

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.

Бодовање поднетих пријава
Приликом бодовања пријаве за јавне радове узимају се у обзир следећи критеријуми: област спровођења, дужина трајања јавног рада, укупан планирани број незапослених лица, учешће локалне самоуправе, органа територијалне аутономије или других извора у финансирању јавних радова, претходно
коришћена средства Националне службе за јавне радове, оцена остварене
сарадње са извођачем јавног рада по претходним конкурсима и процена
важности поднете пријаве за спровођење јавног рада за локално тржиште
рада за подручје филијале. Национална служба задржава право да приликом
одлучивања по поднетој пријави изврши корекцију дужине трајања и/или
броја лица, у складу са расположивим износом средстава који је опредељен
за филијалу.

Све додатне информације могу се добити у организационој јединици Националне службе - Служби Врбас или на мејл адреси: andrej.komnenovic@nsz.
gov.rs.

Одлука о одобравању спровођења јавних радова
Одлуку о одобравању спровођења јавних радова доноси Локални савет за
запошљавање.
VI ЗАКЉУЧИВАЊЕ УГОВОРА

VIII ОСТАЛЕ ИНФОРМАЦИЈЕ

Рок за подношење пријаве за јавне радове је 15.08.2014. године.

Национална служба
за запошљавање

www.nsz.gov.rs

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

Пословни центри НСЗ

VII ОБАВЕЗЕ ИЗ УГОВОРА
Послодавац - извођач јавног рада у обавези је да:
- запосленог ангажованог на спровођењу јавног рада задржи у радном односу најмање у дужини трајања уговорне обавезе; у случају престанка радног
односа запосленог, послодавац је у обавези да у року од 30 дана од дана
престанка радног односа заснује радни однос на одређено време са другим
незапосленим лицем, за преостало време трајања уговора;
- организује заштиту и безбедност на раду запослених, у складу са законом и
захтевом стандарда за конкретне послове јавног рада;
- месечно врши исплату зарада запосленима у законским роковима на текући
рачун лица;
- месечно врши исплату накнаде трошкова за долазак и одлазак са рада
запосленима ангажованим на спровођењу јавног рада;
- Општини Врбас доставља доказе о уплати пореза и доприноса за обавезно
социјално осигурање за запослене ангажоване на спровођењу јавног рада;
- Општини Врбас доставља доказе о утрошку пренетих средстава за трошкове зараде, одласка и доласка са рада и спровођења јавног рада;
- достави фотокопију потврде/сертификата о стеченим компетенцијама лица
на спровођењу јавног рада након завршене обуке;
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У ОВОМ БРОЈУ

258
СЛОБОДНИХ РАДНИХ
МЕСТА

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

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

Бесплатна публикација о запошљавању

30.07.2014. | Број 580 |
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Администрација и управа
Б Е О Г РА Д
ГРАДСКА ОПШТИНА ВОЖДОВАЦ
УПРАВА ОПШТИНЕ
ОДЕЉЕЊЕ ЗА ОПШТУ УПРАВУ
11000 Београд, Устаничка 53

Шеф Одсека за јавне набавке

за рад у Одељењу за привреду, финансије, друштвене
делатности и планирање, Одсек за јавне набавке

УСЛОВИ: висока стручна спрема - правни или економски факултет; 5 година радног стажа; положен стручни испит; сертификат
службеника за јавне набавке; познавање рада на рачунару.

Виши стручни сарадник

за рад у Одељењу за привреду, финансије, друштвене
делатности и планирање, Одсек за јавне набавке

УСЛОВИ: висока стручна спрема - правни или економски факултет; 3 године радног стажа; положен стручни испит; сертификат
службеника за јавне набавке; познавање рада на рачунару.
ОСТАЛО: Кандидат треба да испуњава и опште услове утврђене чл. 6 Закона о радним односима у државним органима: да
је држављанин РС, да је пунолетан, да има општу здравствену
способност, да се у моменту оглашавања слободног радног места против њега не води поступак пред истражним органима, да
у моменту оглашавања слободног радног места није осуђиван за
кривична дела на безусловну казну затвора од најмање 6 месеци или за кажњиво дело које га чини неподобним за обављање
послова у државном органу. Докази који се прилажу уз пријаву
на оглас: пријава са биографијом, уверење о држављанству,
извод из матичне књиге рођених, доказ о положеном стручном
испиту за рад у државним органима, сертификат службеника за
јавне набавке, сертификат о познавању рада на рачунару, уверење о здравственој способности, уверење надлежног суда да
против кандидата није покренут истражни поступак и уверење
надлежног органа управе да кандидат није осуђиван за кривична
дела на безусловну казну затвора од најмање 6 месеци или за
кажњиво дело које га чини неподобним за обављање послова у
државном органу - све у оригиналу или у овереним фотокопијама. Пријаве са доказима о испуњавању услова огласа подносе
се у року од 8 дана од дана објављивања у публикацији „Послови“, на адресу: Управа Градске општине Вождовац, Одељење за
општу управу, Београд, Устаничка 53 или непосредно на писарници Управе општине, Београд, Устаничка 53. Кандидати који
се пријављују на оглас за оба радна места подносе појединачне
пријаве, у којима наводе уз коју од пријава су приложили тражена документа. Пријаве уз које нису приложени сви потребни
докази (у оригиналу или оверене фотокопије), као и неблаговремене, неразумљиве и недопуштене пријаве, неће се разматрати
и биће одбачене. Сви изрази, појмови, именице, прилози и глаголи у овом огласу који су употребљени у мушком роду односе се
без дискриминације и на особе женског пола.

К РА Г У Ј Е В А Ц
ЦЕНТАР ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД
„СОЛИДАРНОСТ“

34000 Крагујевац, Светозара Марковића 43

Директор

утврђен у области правних, економских, психолошких, педагошких и андрагошких и социолошких наука, односно стручни назив: дипломирани социјални радник, најмање пет година
радног искуства у струци. Кандидат за директора уз прописану
конкурсну документацију подноси и програм рада за мандатни
период за који се именује. Конкурс је отворен 15 дана од дана
објављивања. Пријаве са биографијом кандидата и конкурсном
документацијом, одговарајућим исправама о испуњености услова: уверење о држављанству (оригинални документ, не старији
од 6 месеци), уверење суда да лице није под истрагом и да се
против њега не води поступак (оригинални документ), оверена
фотокопија дипломе и потврда о радном искуству у струци (оригинални документ), подносе се на горенаведену адресу, са назнаком: „Пријава на конкурс“. Изборни поступак спроводи Управни одбор Центра за социјални рад и у том поступку разматра
приспеле пријаве, сачињава листу кандидата који су испунили
прописане услове и доставља је скупа са мишљењем надлежном органу јединице локалне самоуправе. Директора Центра за
социјални рад именује Скупштина града Крагујевца, на основу
конкурса, по прибављеном мишљењу Управног одбора Центра за социјални рад и сагласности министарства надлежног за
социјалну заштиту.

К РА Љ Е В О
ГРАД КРАЉЕВО
ГРАДСКА УПРАВА

36000 Краљево, Трг Јована Сарића 1
тел. 036/306-090, 306-009

Радно место за послове Градског већа у
Одељењу за скупштинске послове

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

УСЛОВИ: стечено високо образовање на студијама првог степена из научне области правне науке (основне академске студије,
основне струковне студије), односно на студијама у трајању од
најмање 3 године (VI степен стручне спреме), положен државни стручни испит и најмање 1 година радног искуства у струци.
Пријаве се могу предати лично, на шалтерима 1 и 2 Градског
услужног центра или поштом на адресу: Градска управа Града
Краљева - Одељење за општу управу, Трг Јована Сарића 1, са
назнаком: „За оглас“, у року од 8 дана од дана објављивања у
публикацији „Послови“. Уз пријаву кандидати су дужни да доставе доказе о испуњавању општих и посебних услова: доказ о
школској спреми, извод из матичне књиге рођених, уверење о
држављанству Републике Србије (не старије од 6 месеци), доказ
о радном искуству у струци, доказ о положеном државном стручном испиту (за рад у органима државне управе), доказ о познавању рада на рачунару и уверење 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 од надлежне полицијске
управе (не старије од 6 месеци), а изабрани кандидати по извршеном избору и лекарско уверење. Пријаве уз које нису приложени сви потребни докази, у оригиналу или у фотокопији овереној у Градској управи или суду, као и неблаговремене пријаве,
неће се разматрати.

ЛЕСКОВАЦ
ОПШТИНСКА УПРАВА
ОПШТИНЕ ВЛАСОТИНЦЕ

16210 Власотинце, Трг ослобођења 12, тел. 016/875-122

мандат на четири године (исто лице може бити поново
именовано за директора)

Послови архиве, пријема и отпремања поште

УСЛОВИ: да је кандидат држављанин РС, високо образовање
на студијама другог степена (мастер академске студије, специјалистичке академске студије, специјалистичке струковне
студије), односно на основним студијама у трајању од најмање
четири године и одговарајући академски, односно стручни назив

УСЛОВИ: завршена средња стручна спрема, шест месеци радног искуства, положен стручни испит за рад у органима државне
управе, познавање рада на рачунару.
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УСЛОВИ: завршена средња стручна спрема, шест месеци радног искуства, положен стручни испит за рад у органима државне
управе, познавање рада на рачунару.

Послови из области архитектуре
УСЛОВИ: VII степен стручне спреме у звању дипломирани
инжењер архитектуре, једна година радног искуства, положен
стручни испит за рад у органима државне управе, познавање
рада на рачунару.
ОСТАЛО: Општи услови: 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 6 месеци или за кривично дели које га чини неподобним
за обављање послова у државним органима. 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 након објављивања огласа), доказ
о познавању рада на рачунару - сертификат, сви докази прилажу се у оригиналу или у 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, 16210 Власотинце, Трг ослобођења 12, са назнаком: „За оглас на одређено
време“. Рок за подношење пријава је осам 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.

ПОНИШТЕЊЕ ОГЛАСА
ЦЕНТАР ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД
16240 Медвеђа, Васе Смајића 10
тел. 016/891-340

Техничком грешком у публикацији „Послови“ од
23.07.2014. године објављен је оглас за дипломираног
правника. Оглас се поништава у целости.

ПОЖ АРЕВАЦ
ОПШТИНСКА УПРАВА
ОПШТИНА ЖАГУБИЦА

12320 Жагубица, Трг ослобођења 1

Послови економског развоја

на одређено време због повећаног обима посла, до
31.10.2014. године
2 извршиоца

УСЛОВИ: висока стручна спрема - економске или друге одговарајуће струке, 1 година радног искуства.

Послови пријема поднесака и овере потписа,
преписа и рукописа
на одређено време због повећаног обима посла, до
31.10.2014. године

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

Послови архиве и архивског депоа

на одређено време због повећаног обима посла, до
31.10.2014. године

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

Комунални контролор

на одређено време због повећаног обима посла, до
31.10.2014. године

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

Ложач парног котла - домар

на одређено време због повећаног обима посла, до
31.10.2014. године

УСЛОВИ: основна школа.
ОСТАЛО: Поред доказа о испуњавању посебних услова, кандидати су дужни да уз пријаву на оглас доставе и доказе о испуњавању општих услова из члана 6 Закона о радним односима у
државним органима: да су држављани Републике Србије, 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. Уз пријаву
на оглас доставити: уверење о држављанству, извод из матичне
књиге рођених, оверену фотокопију дипломе, уверење суда да
кандидат није под истрагом, односно да није осуђиван и лекарско уверење.
Пријаве са доказима о испуњавању услова доставити на адресу: Општинска управа Општине Жагубица, 12320 Жагубица, Трг
ослобођења 1, у року од 8 дана од дана објављивања у публикацији „Послови‘‘. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се
разматрати.

СРЕМСКА МИТРОВИЦА
ОПШТИНА РУМА
ОПШТИНСКА УПРАВА
22400 Рума, Орловићева 5
тел. 022/433-910, лок. 121

Ауто-механичар

на одређено време до 12 месеци, због повећаног обима
посла

Послови буџета

УСЛОВИ: завршена средња стручна школа у трогодишњем
трајању за занимање: механичар, шест месеци радног искуства.

УСЛОВИ: висока стручна спрема - економског смера, 3 године радног искуства, положен стручни испит за рад у органима
државне управе.

на одређено време до 12 месеци, због повећаног обима
посла

на одређено време због повећаног обима посла, до
31.10.2014. године

Бесплатна публикација о запошљавању

Саобраћајни инспектор
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пена (дипломске академске студије - мастер, специјалистичке
академске студије, специјалистичке струковне студије), односно
на основним студијама у трајању од најмање четири године на саобраћајном факултету или саобраћајном одсеку факултета
техничких наука и стечен академски назив: дипломирани/мастер инжењер саобраћаја; једна година радног искуства; положен
државни стручни испит за рад у органима управе.

огласа подносе се поштом на адресу: Општинска управа Општине Рума, са назнаком: „За оглас“ или лично предајом на шалтеру
писарнице на истој адреси. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узимати у разматрање. За све информације у вези са
огласом контактирати персоналну службу Општинске управе, на
број телефона: 022/433-910, лок. 121.

Сложени послови економског развоја

ОПШТИНА РУМА
ОПШТИНСКА УПРАВА

на одређено време до 12 месеци, због повећаног обима
посла
2 извршиоца

УСЛОВИ: стечено високо образовање на студијама другог степена (дипломске академске студије - мастер, специјалистичке
академске студије, специјалистичке струковне студије), односно на основним студијама у трајању од најмање четири године и стечен академски назив: дипломирани/мастер економиста,
дипломирани/мастер правник, филолог англиста или дипломирани/мастер новинар; познавање енглеског језика; једна година
радног искуства; положен државни стручни испит за рад у органима управе.

Интерна контрола

на одређено време до 12 месеци, због повећаног обима
посла

УСЛОВИ: стечено високо образовање на студијама првог степена
(основне академске студије, основне струковне студије), односно
на студијама у трајању до три године и стечено звање економисте; једна година радног искуства; положен државни стручни
испит за рад у органима управе.

Портир

на одређено време до 12 месеци, због повећаног обима
посла

УСЛОВИ: завршена средња стручна школа у четворогодишњем
трајању или средња управно-биротехничка школа, једна година
радног искуства.

Спремачица

на одређено време до 12 месеци, због повећаног обима
посла
4 извршиоца

УСЛОВИ: завршена основна школа.

Достављач - курир

на одређено време до 12 месеци, због повећаног обима
посла
2 извршиоца

УСЛОВИ: завршена основна школа.
ОСТАЛО: Кандидат поред наведених мора испуњавати и опште
услове предвиђене чланом 6 Закона о радним односима у државним органима, односно 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, као и да поседује
општу здравствену способност. Кандидат је у пријави дужан да
назначи радно место на које конкурише и да приложи следећу
документацију, као доказе о испуњавању услова: кратку биографију, уверење о држављанству Републике Србије, доказ о
стеченом степену стручне спреме (диплома или сведочанство),
уверење о положеном државном стручном испиту (за радна места са високим образовањем), копију радне књижице или други
доказ о радном искуству, уверење о некажњавању (издаје орган
унутрашњих послова). Након одлуке о избору, а пре уручења
решења о заснивању радног односа, кандидат је дужан да достави и уверење о општој здравственој способности (издаје надлежна здравствена установа). Сва документа неопходно је приложити
у оригиналу или у овереној копији, док датум издавања уверења
о држављанству Републике Србије и уверења о некажњавању не
смеју бити старији од 6 месеци. Рок за пријављивање је 8 дана од
дана објављивања. Пријаве са доказима о испуњавању услова из
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22400 Рума, Орловићева 5
тел. 022/433-910, лок. 121

Повереник за избегла и интерно расељена лица
на одређено време због замене привремено одсутног
запосленог

УСЛОВИ: стечено високо образовање на студијама другог степена (дипломске академске студије - мастер, специјалистичке
академске студије, специјалистичке струковне студије), односно на основним студијама у трајању од најмање четири године
на правном, економском, филозофском факултету (смер социологија) или факултету политичких наука; једна година радног
искуства.

Сложени послови економског развоја

на одређено време због замене привремено одсутног
запосленог

УСЛОВИ: стечено високо образовање на студијама другог степена (дипломске академске студије - мастер, специјалистичке
академске студије, специјалистичке струковне студије), односно на основним студијама у трајању од најмање четири године
и стечени академски назив: дипломирани/мастер економиста,
дипломирани/мастер правник, филолог англиста или дипломирани/мастер новинар, познавање енглеског језика, једна година
радног искуства.
ОСТАЛО: Кандидат поред наведених мора испуњавати и опште
услове предвиђене чланом 6 Закона о радним односима у државним органима, односно 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, као и да поседује општу здравствену способност. Кандидат је у пријави дужан
да назначи радно место на које конкурише и да приложи следећу документацију као доказе о испуњавању услова радног
места: кратку биографију, уверење о држављанству Републике
Србије, доказ о стеченом степену стручне спреме (диплома или
сведочанство), доказ о основном познавању енглеског језика
(за радно место под редним бр. 2), копију радне књижице или
други доказ о радном искуству, уверење о некажњавању (издаје
орган унутрашњих послова). Након одлуке о избору, а пре уручења решења о заснивању радног односа, кандидат је дужан да
достави и уверење о општој здравственој способности (издаје
надлежна здравствена установа). Сва документа неопходно је
приложити у оригиналу или у овереној копији, док датум издавања уверења о држављанству Републике Србије и уверења о
некажњавању не сме бити старији од 6 месеци. Рок за пријављивање је 8 дана од дана објављивања. Пријаве са доказима
о испуњавању услова из огласа подносе се поштом на адресу
Општинске управе, са назнаком: „За оглас“ или лично предајом
на шалтеру писарнице на истој адреси.
Непотпуне и неблаговремене пријаве неће бити узете у разматрање. За све информације у вези са огласом контактирати персоналну службу Општинске управе, на број телефона: 022/433910, лок. 121.

ШАБАЦ
ЦЕНТАР ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД - КОЦЕЉЕВА
15220 Коцељева, Милована Глишића 6

Стручни радник на пословима водитеља
случаја, дипломирани психолог
Национална служба за запошљавање • www.nsz.gov.rs
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УСЛОВИ: стечено високо образовање на студијама другог степена, односно основним студијама у трајању од најмање четири
године и одговарајући академски, односно стручни назив: дипломирани психолог, радно искуство 1 година у струци. Кандидати
уз пријаву подносе: биографију, доказ о школској спреми, уверење о држављанству, уверење о радном искуству и уверење да
се против кандидата не води кривични поступак. Пријаве слати
на горенаведену адресу.

УЖИЦЕ
ОПШТИНСКА УПРАВА ПОЖЕГА
31210 Пожега, Трг слободе 9
тел. 031/816-401

Послови друштвене бриге о деци и послови
борачко-инвалидске, социјалне и здравствене
заштите
УСЛОВИ: високо образовање на студијама другог степена
(дипломске академске студије - масер, специјалистичке академске студије, специјалистичке струковне студије), односно
на основним студијама у трајању од најмање 4 године - правне
струке, познавање рада на рачунару; да кандидат испуњава и
опште услове утврђене чланом 6 Закона о радним односима у
државним органима: држављанство РС, општа здравствена способност, да није осуђиван за кривична дела на безусловну казну
затвора од најмање 6 месеци или за кажњиво дело које га чини
неподобним за обављање послова у државном органу. Пријаве
са доказима о испуњености услова из огласа слати на адресу:
Општинска управа Пожега, Одељење за општу управу и заједничке послове.

ОПШТИНСКА УПРАВА
ОПШТИНЕ ЧАЈЕТИНА

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

Стручни сарадник за послове издавања
одобрења за изградњу и употребну дозволу
УСЛОВИ: VII степен стручне спреме, дипломирани инжењер
грађевинарства; најмање 1 година радног искуства у струци;
положен државни стручни испит за рад у државном органу.
Поред оверене фотокопије дипломе о стеченом високом образовању - VII степен, дипломирани инжењер грађевинарства,
потврде о положеном државном стручном испиту и фотокопије
радне књижице, кандидат уз пријаву треба да достави и доказе о
испуњености општих услова за рад у државним органима: извод
из матичне књиге рођених, уверење о држављанству РС, доказ
о општој здравственој способности, доказ да није осуђиван за
кривично дело на безусловну казну затвора од најмање 6 месеци или за дело које га чини неподобним за обављање послова
у државном органу. Пријаве слати на горенаведену адресу, са
назнаком: „Пријава на оглас‘‘ и навођењем радног места за које
се конкурише.

ВАЉЕВО
ОПШТИНСКА УПРАВА
ОПШТИНЕ ЛАЈКОВАЦ

ве са доказима о испуњавању услова огласа доставити поштом
на горенаведену адресу.

В РА Њ Е
НАРОДНИ МУЗЕЈ

17500 Врање, Пионирска 1

Директор

на период од 4 године

УСЛОВИ: На конкурс се могу јавити кандидати који испуњавају
следеће услове: да имају високу стручну спрему (високо образовање на студијама другог степена - дипломске академске студије - мастер или специјалистичке струковне студије - мастер
или специјалистичке академске студије или специјалистичке
струковне студије или високо образовање на основним студијама
у трајању од четири године) - филозофски факултет, група историја, историја уметности, етнологија и археологија или факултет
уметности, три године радног искуства на пословима из области
културе, да поседују руководеће способности, знања и искуства.
Кандидат за директора дужан је да предложи програм рад и развоја Музеја, као саставни део конкурсне документације. Садржина пријаве: име и презиме кандидата, датум и место рођења,
адреса становања, подаци о образовању, подаци о врсти и дужини радног искуства (радни стаж) са кратким описом послова на
којима је кандидат радио до подношења пријаве на конкурс и
одговорностима на тим пословима, податке о посебним областима знања. Уз пријаву на конкурс кандидати за директора Народног музеја подносе: уверење о држављанству Републике Србије,
извод из матичне књиге рођених, диплому о стручној спреми,
доказе којима се потврђују стручна знања и способности, уверење надлежног органа (основног и вишег суда у Врању) да се
против њих не води истрага, нити кривични поступак за који се
гони по службеној дужности, односно да није подигнута оптужница (не старије од шест месеци), доказ да кандидат није осуђиван, доказ о општој здравственој способности, кратак преглед
биографских података. Кандидат за директора дужан је да предложи програм рада и развоја установе, као саставни део конкурсне документације (члан 36 став 2 Закона о култури „Сл. гласник
РС“, бр. 72/09). Рок за подношење пријаве је 15 дана од дана
објављивања у публикацији „Послови“. Пријаве са назнаком: „За
јавни конкурс - избор директора Народног музеја у Врању“, подносе се писаним путем, препорученом пошиљком или лично на
адресу: Народни музеј у Врању, 17500 Врање, Пионирска 1, сваког радног дана, од 08,00 до 15,00 часова. Пријаве на конкурс
са наведеном документацијом доставити у затвореној коверти.
Изборни поступак спровешће се увидом у податке из пријаве и
увидом у документа достављена уз пријаву. Управни одбор је
дужан да у року од 30 дана од дана истека рока из тачке 4 конкурса изврши избор кандидата који испуњавају услове за избор и
предлог достави оснивачу. Оснивач именује директора установе
на основу предлога Управног одбора установе.
Напомена: Документа се достављају у оригиналу или у фотокопији овереној код надлежног органа.
Неблаговремене, непотпуне и неразумљиве пријаве уз које нису
приложени сви потребни докази, Управни одбор неће разматрати.

Сајмови запошљавања

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

Послови буџета - приправник

за рад у Одељењу за буџет и финансије, на одређено време
од 12 месеци

УСЛОВИ: висока школска спрема - економског смера, основне
академске студије првог степена са 180 ЕСПБ или основне
струковне студије првог степена са 180 ЕСПБ. Поред услова
наведених у огласу, кандидат треба да испуњава и услове из
члана 6 Закона о радним односима у државним органима. ПријаБесплатна публикација о запошљавању
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Трговина и услуге

Трговина и услуге
СЗР „КОД БОБАНА“
ВРЉАНОВИЋ БОГДАН

11000 Београд, Максима Горког 20
тел. 063/386-717

ЛАСЕР ТРИНИТИ

11000 Београд, Хиландарска 15
тел. 060/4044-089
е-mail: ivana89usz@hotmail.com

Козметички техничар
за рад у Новом Саду

на одређено време

УСЛОВИ: II, III, IV или V степен стручне спреме у занимању
помоћни козметичар, козметичарски сарадник, козметичар,
козметичар - специјалиста или завршен курс за козметичаре.
Јављање кандидата на број телефона: 060/4044-089.

УСЛОВИ: III степен стручне спреме у наведеном занимању, 3
године радног искуства на наведеним пословима. Заинтересовани кандидати треба да се јаве на број телефона: 063/386-717.
Оглас је отворен до попуне радног места.

24220 Чантавир, Јожефа Атиле 1
е-mail: gszednik1@hellenic-petrolеvm.rs

Женски фризер

ШТРУДЛА ПЛУС

11000 Београд, Цара Душана 25а
тел. 060/4406-336

Радник у пекари
на одређено време

УСЛОВИ: III степен стручне спреме, пожељно радно искуство у
трговини. Заинтересовани кандидати треба да се јаве на број
телефона: 060/4406-336. Оглас је отворен до 15.08.2014. године.

„БЕТРАТРАНС“ ДОО
ЗА ТРАНСПОРТ, ЛОГИСТИКУ,
ПРЕТОВАР И СКЛАДИШТЕЊЕ
11080 Земун, Пазовачки пут 14-16
тел/факс: 011/2100-353, 2109-679
е-mail: оffice@betra.cо.rs

Домар - возач

на одређено време

УСЛОВИ: III или IV степен, електро, водоинсталатерске, браварске, столарске струке, возачки испит „Б“ категорије. Посао домара - возача подразумева послове одржавања објеката и круга
предузећа и вожњу путничког возила. Заинтересовани кандидати могу слати биографије на горенаведену адресу или на е-mail:
оffice@betra.cо.rs. Рок за подношење пријава је 5 дана од дана
објављивања у публикацији „Послови“. Све додатне информације могу се добити на број телефона: 011/2100-353.

„ЈУГОДОМ“ ДОО

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

Продавац

на одређено време 6 месеци
2 извршиоца

УСЛОВИ: III степен стручне спреме, трговачког смера, основна
информатичка обука (Windows, Wоrd, Еxcel, Еxplorer, Оutlook).
Пријаве за посао слати поштом или на горенаведени мејл.

„ЈУГОДОМ“ ДОО

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

Магационер

на одређено време 6 месеци
2 извршиоца

УСЛОВИ: III степен стручне спреме, магационер, возачка дозвола „Б“ категорије. Пријаве за посао слати поштом или на горенаведени мејл. Конкурс је отворен до попуне радних места.
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„PREMIUM“ DОО
Касир

на одређено време од 3 месеца
4 извршиоца

УСЛОВИ: III или IV степен стручне спреме, без обзира на занимање, пробни рад један месец. Рад у сменама. Заинтересовани
кандидати могу да се јаве на број телефона: 063/412-751 или
да пријаве за запослење пошаљу на е-mail: gszednik1@hellenicpetrolеvm.rs. Оглас је отворен до 06.08.2014. године.

Мењач новца

на одређено време од 3 месеца
2 извршиоца

УСЛОВИ: III или IV степен стручне спреме, без обзира на занимање, пробни рад један месец. Рад у сменама. Заинтересовани
кандидати могу да се јаве на број телефона: 063/412-751 или
да пријаве за запослење пошаљу на е-mail: gszednik1@hellenicpetrolеvm.rs. Оглас је отворен до 06.08.2014. године.

ДОО „МГВ“

18000 Ниш, Булевар цара Константина бб
тел. 018/274-011

Администратор
УСЛОВИ: IV степен стручне спреме, економске струке, знање
рада на рачунару, енглески језик (средњи ниво), пожељно радно
искуство у књиговодственој агенцији, возачка дозвола.

„ТИМЕР“ ДОО

24000 Суботица, Јожефа Атиле 32
тел. 024/554-180
e-mail: оffice@timer.rs

Кројач - конфекционар
5 извршилаца

УСЛОВИ: без обзира на степен и врсту стручне спреме, 12 месеци радног искуства на траженим пословима, пробни рад 1 месец.
Рад у сменама.
Слање биографија на e-mail: оffice@timer.rs или се јавити на
адресу: Јожефа Атиле 36, радним данима, од 07,00 до 14,00 часова или на број телефона: 024/554-180. Лице за контакт: Јелена
Карањац.

„БИРО ЦЕНТАР“ ДОО БЕОГРАД

11000 Београд, Пеђе Милисављевића 60
тел. 063/542-111
e-mail: zubic85@gmail.com

Фарбар – ауто-лакирер
4 извршиоца

Опис посла: фарбање ограда, метала, гитовање.
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УСЛОВИ: познавање гитовања и фарбање метала, возачка
дозвола, са радним искуством. Слање пријава мејлом. Рок за
пријављивање је 15.08.2014. године.

биографије на увид. Кандидати треба да се јаве на број телефона: 062/532-505. Рок за пријаву је до 15.08.2014. године.

„БИРО ЦЕНТАР“ ДОО БЕОГРАД

37000 Крушевац, Цара Лазара 96
тел. 065/3614-931

11000 Београд, Пеђе Милисављевића 60
тел. 063/542-111, e-mail: zubic85@gmail.com

Филолог - немачки језик
4 извршиоца

Опис посла: комуникација са клијентима.

QUATRO GRADNЈA ALATI

Сервисер електричног ручног алата, за
грађевинарство и дрвопрераду
на одређено време

УСЛОВИ: филолог, одлично познавање немачког језика, са радним искуством. Рок за пријављивање је 15.08.2014. године.

УСЛОВИ: III степен стручне спреме у наведеном занимању,
радно искуство у струци најмање годину дана, пожељна возачка дозвола „Б“ категорије, поседовање рачунарских вештина коришћење интернета.

ШТАМПА СИСТЕМ

Пријаве слати на горенаведену адресу или на број телефона:
065/3614-931. Оглас је отворен до попуне радног места.

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.

ТРГОВИНА „МАЈУР 87“

21131 Петроварадин, Мажуранићева 53
тел. 064/1856-854, е-mail: zdenkogrulovic@gmail.com

Продавац

на одређено време 12 месеци

УСЛОВИ: IV или III степен стручне спреме у занимању: продавац, основна информатичка обука (Windows, Wоrd, Еxcel,
Еxplorer, Оutlook), потребно искуство у раду у продавници мешовите робе. Јављање заинтересованих кандидата на број телефона: 064/1856-854, лице за контакт: Зденко Груловић.

Грађевинарство и индустрија

ДОО „ПРЕФАБРИКАТИ МОРАВА“
18000 Ниш, Душана Поповића 22а
тел. 064/8580-362
е-mail: dunjamesterovic@mdgit.rs

Возач теретног возила

на одређено време до 3 месеца
15 извршилаца

УСЛОВИ: III степен стручне спреме, возач, возачка дозвола Б,
Ц и Е категорије, најмање 12 месеци радног искуства. Рок за
пријаву је 10 дана.

„АТБ СЕВЕР“ ДОО

24000 Суботица, Магнетна поља 6
тел. 024/665-115

Оглашава радна места, на одређено време од 1 месеца:

Заваривач специјалиста
УСЛОВИ: завршена средња школа, завршена одговарајућа едукација за заваривача, радно искуство пожељно, али није неопходно, жеља за стицањем нових знања и професионалним
усавршавањем.

Металостругар
4 извршиоца

„ДИП“ ДОО НОВИ САД

21000 Нови Сад, Темеринска 30
тел. 021/547-770, е-mail: dipliv1@open.telekom.rs

Производни радник

на одређено време 6 месеци

УСЛОВИ: завршена средња школа одговарајућег усмерења за
металостругара, радно искуство пожељно, али није неопходно,
жеља за стицањем нових знања и професионалним усавршавањем.

Пресач - бравар
10 извршилаца

УСЛОВИ: III, IV степен стручне спреме у занимању обрађивач
метала, машински техничар - контролор квалитета, возачка дозвола „Б“ категорије, радно искуство 1 година у свом занимању.
Пријаве за запослење слати поштом или мејлом, на горенаведену адресу. Рок за пријаву је до 02.08.2014. године.

УСЛОВИ: пожељна завршена средња школа, радно искуство
пожељно, али није неопходно, жеља за стицањем нових знања и
професионалним усавршавањем.

„INTERCASA“ DОО

УСЛОВИ: завршена средња школа електротехничког усмерења,
радно искуство пожељно, али није неопходно, жеља за стицањем нових знања и професионалним усавршавањем.

21000 Нови Сад, Војводе Мишића 2
тел. 062/532-505
е-mail: freelandoffice@gmail.com

Грађевински техничар
УСЛОВИ: IV степен стручне спреме у занимању грађевински
техничар, возачка дозвола Б категорије, основна информатичка
обука (Windows, Wоrd, Еxcel, Еxplorer, Оutlook). Пријаве за запослење слати мејлом на горенаведену адресу. Доставити радне
Бесплатна публикација о запошљавању

Намотавач

10 извршилаца

Металоглодач - специјалиста
4 извршиоца

УСЛОВИ: завршена средња школа одговарајућег усмерења за
металоглодача, радно искуство пожељно, али није неопходно,
жеља за стицањем нових знања и професионалним усавршавањем.
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Бравар

8 извршилаца

УСЛОВИ: завршена средња школа за бравара (КВ бравар), радно искуство пожељно, али није неопходно, жеља за стицањем
нових знања и професионалним усавршавањем.
ОСТАЛО: Пријаве са биографијом (CV) и фотокопијом дипломе доставити најкасније до 04.08.2014. године, на адресу: „АТБ
Север“ доо Суботица, 24000 Суботица, Магнетна поља 6 или на
е-mail: аnа.skenderovic@аtb-motors.com. Ближе информације
могу се добити на горенаведени број телефона.

Mедицина
ОПШТА БОЛНИЦА „СВЕТИ ЛУКА“
11300 Смедерево, Кнез Михаилова 51
тел. 026/672-522, лок. 167

Медицинска сестра - техничар

на одређено време, са положеним стручним испитом, до
повратка медицинске сестре која се налази на боловању

УСЛОВИ: Као доказе о испуњености услова кандидати су дужни
да доставе: пријаву на конкурс са кратком биографијом, бројем
телефона и адресом, оверену фотокопију дипломе о завршеном
IV степену стручне спреме - општег смера, лиценцу или оверену фотокопију уверења о положеном стручном испиту. Уколико
кандидат поседује радно искуство потребно је доставити радне
карактеристике од претходног послодавца. Рок за подношење
пријава је 8 дана од дана објављивања у публикацији „Послови“.
Пријаве на оглас достављати у затвореним ковертама писарници
болнице или поштом на адресу: Општа болница „Свети Лука“
Смедерево, Кнез Михаилова 51, са назнаком: „Пријава на оглас“,
са навођењем радног места за које се конкурише. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће бити разматране.

Медицинска сестра техничар или рендген
техничар

на одређено време, са положеним стручним испитом,
до повратка медицинског техничара који се налази на
боловању

УСЛОВИ: Као доказе о испуњености услова кандидати су дужни
да доставе: пријаву на конкурс са кратком биографијом, бројем
телефона и адресом, оверену фотокопију дипломе о завршеном
IV степену стручне спреме - општег смера, лиценцу или оверену фотокопију уверења о положеном стручном испиту. Уколико
кандидат поседује радно искуство потребно је доставити радне
карактеристике од претходног послодавца. Рок за подношење
пријава је 8 дана од дана објављивања у публикацији „Послови“.
Пријаве на оглас достављати у затвореним ковертама писарници
болнице или поштом на адресу: Општа болница „Свети Лука“
Смедерево, Кнез Михаилова 51, са назнаком: „Пријава на оглас“,
са навођењем радног места за које се конкурише. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће бити разматране.

ПОНИШТЕЊЕ ОГЛАСА
ДОМ ЗДРАВЉА
„Др МИЛОРАД ВЛАЈКОВИЋ“
Барајево, Светосавска 91
тел. 011/8300-186

Оглас објављен 09.07.2014. године у публикацији
„Послови“, за радно место: медицинска сестра - техничар, поништава се у целости.

ОБУКА ЗА АКТИВНО ТРАЖЕЊЕ ПОСЛА
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СПЕЦИЈАЛНА БОЛНИЦА ЗА
ПСИХИЈАТРИЈСКЕ БОЛЕСТИ
„СВЕТИ ВРАЧЕВИ“

23330 Нови Кнежевац, Краља Петра I Карађорђевића 85

Медицинска сестра - техничар на
одсеку/одељењу

на одређено време због замене привремено одсутне
запослене, до повратка запослене са трудничког и
породиљског боловања

Медицинска сестра - техничар
на одсеку/одељењу

на одређено време због повећаног обима посла, на период
до 31.12.2014. године

УСЛОВИ: Поред услова утврђених чл. 24 Закона о раду („Сл.
гласник РС“, бр. 24/2005, 61/2005 и 54/2009), кандидати треба
да испуњавају и услове прописане Правилником о систематизацији радних места Специјалне болнице за психијатријске болести „Свети Врачеви“ Нови Кнежевац: завршена средња медицинска школа, најмање једна година радног искуства. Кандидат
је обавезан да уз пријаву која садржи биографију достави: оверену фотокопију дипломе о школској спреми, доказ о радном
искуству, обичну фотокопију личне карте. Рок за достављање
пријаве је 8 дана од дана објављивања у публикацији „Послови“
и на сајту Министарства здравља Републике Србије. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се разматрати. Обавештење о
избору кандидата биће достављено у року од 30 дана од дана
доношења одлуке о избору.
Пријаве се достављају на горенаведену адресу, са назнаком:
„За оглас за пријем у радни однос“ или лично предати у правну
службу Специјалне болнице.

ИНСТИТУТ ЗА ЗДРАВСТВЕНУ ЗАШТИТУ
ДЕЦЕ И ОМЛАДИНЕ ВОЈВОДИНЕ - НОВИ САД
21000 Нови Сад, Хајдук Вељкова 10

Медицинска сестра - техничар

за рад у Одељењу за неонатологију Службе за интензивну
негу и терапију и неонатологију стационара Клинике за
педијатрију

УСЛОВИ: Кандидати морају да испуњавају опште услове прописане законом, као и следеће посебне услове: да поседују средњу
стручну спрему - IV степен, завршена средња медицинска школа, смер педијатријска сестра - техничар или медицинска сестра
- техничар, положен стручни испит, лиценца за рад. Уз пријаву
се подносе, у оригиналу или у овереној копији, следећа документа: диплома о завршеној средњој медицинској школи, уверење о положеном стручном испиту, дозвола за рад - лиценца
издата од надлежне коморе или решење о упису у именик Коморе, уверење да се против кандидата не води кривични поступак
(уверење суда), уверење да кандидат није осуђиван (уверење
из полицијске управе), уверење о држављанству РС, извод из
матичне књиге рођених, фотокопија радне књижице, потврда о
запослењу у области здравствене заштите деце уколико је кандидат има, кратка биографија (CV) са адресом, контакт телефоном, интернет адресом. Приликом заснивања радног односа
кандидат је дужан да достави лекарско уверење о здравственој способности за послове које ће обављати. 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, просечна оцена у току
школовања, додатно образовање или оспособљености, дужина
трајања школовања...).
Пријаве се предају лично или поштом на адресу Института, са
назнаком: „Пријава на оглас за пријем медицинске сестре - техничара на Одељењу за неонатологију“. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се разматрати.
Национална служба за запошљавање • www.nsz.gov.rs

Mедицина

„FENIX“ - АПОТЕКА ЗУ

дужан да приликом заснивања радног односа достави лекарско
уверење о способности за рад. Пријаве послати на горенаведену
адресу, са назнаком: „За конкурс - не отварати“.

Фармацеутски техничар

ЗДРАВСТВЕНА УСТАНОВА
„АПОТЕКА ЛОЗНИЦА“

21000 Нови Сад, Булевар ослобођења 30а
тел. 063/8310-861

УСЛОВИ: IV степен стручне спреме у занимању фармацеутски техничар, положен стручни испит за здравствене раднике.
Заинтересовани кандидати могу да се јаве на број телефона:
063/8310-861. Рок за пријаву је до 23.08.2014. године.

„МЛАДЕНАЦ“ ДОО

11070 Нови Београд, Марка Челебоновића 41
тел. 063/581-810
e-mail: mandaric@mac.com

Медицинска сестра - васпитач
на одређено време

УСЛОВИ: IV степен стручне спреме. Оглас је отворен месец дана.

УНИВЕРЗИТЕТСКА ДЕЧЈА КЛИНИКА

15300 Лозница, Болничка 65

Референт плаћања - ликвидатор и контиста
за рад у Служби за економско-финансијске послове,
на одређено време до 3 месеца ради замене одсутног
запосленог

УСЛОВИ: Поред општих услова за заснивање радног односа
утврђених законом, кандидати треба да испуњавају и следеће
посебне услове: високо образовања из научне области економске науке на студијама првог степена, односно на основним студијама у трајању од три године и 1 година радног искуства. Уз
пријаву за оглас кандидат је дужан да приложи следеће доказе
о испуњавању услова: оригинал или оверену копију дипломе о
стеченој стручној спреми и доказ о радном искуству у струци.

Помоћни радник

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

за рад у Апотеци I у Лозници, на одређено време до 3
месеца ради замене одсутног запосленог

Дијететичар - нутрициониста

УСЛОВИ: Поред општих услова за заснивање радног односа
утврђених законом, кандидати треба да испуњавају и следеће
посебне услове: да имају завршену основну школу.

на одређено време по основу замене

УСЛОВИ: VI степен стручне спреме, дијететичар нутрициониста;
положен стручни испит; најмање шест месеци радног искуства
након положеног стручног испита. Пријаве слати у затвореној
коверти на наведену адресу Клинике, са назнаком: „Пријава на
конкурс за пријем дијететичар - нутрициониста, на одређено
време по основу замене“.

Медицинска сестра - техничар
на одређено време по основу замене

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

ДОМ ЗДРАВЉА КАЊИЖА

24420 Кањижа, Карађорђева 53

Возач санитетског возила
на одређено време
2 извршиоца

УСЛОВИ: да кандидат испуњава опште услове прописане законом. Потпуним пријавом сматра се пријава која садржи: пријаву
на оглас са кратком биографијом, фотокопију личне карте, уверење о држављанству, оверену фотокопију дипломе о завршеној
средњој школи, смер саобраћајни или ауто-механичар (III или
IV степен стручне спреме), фотокопију радне књижице, фотокопију возачке дозволе, као и доказ о категорији Д, уверење
да није био кажњен или се не води поступак против кандидата
због саобраћајног прекршаја, одузимање дозволе, итд. Пожељно је познавање српског и мађарског језика, као и стално пребивалиште у Кањижи. Рок за пријављивање је 8 дана од дана
објављивања. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се
узети у разматрање. Рок у коме кандидат мора бити обавештен
о избору не може бити дужи од 16 дана. Изабрани кандидат
заснива радни однос са 15. августом 2014. године. Кандидат је
Бесплатна публикација о запошљавању

ОСТАЛО: Уз пријаву на оглас кандидат је дужан да приложи следећи доказе о испуњавању услова: оригинал или оверену копију
дипломе о стеченој стручној спреми. Пријаве се подносе на адресу установе, са назнаком: „За оглас“. Рок за подношење пријава са краћом биографијом и доказима о испуњености услова из
огласа је 8 дана од дана објављивања. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати.

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

Лабораторијски техничар

на одређено време до повратка раднице са породиљског
одсуства, за рад у биохемијској лабораторији ОЈ Болница у
Сурдулици

УСЛОВИ: IV степен стручне спреме, завршена средња медицинска школа - лабораторијски техничар, положен стручни испит.
Потребна документација: оверена фотокопија дипломе о завршеној школи, оверена фотокопија уверења о положеном стручном испиту, извод из матичне књиге рођених, односно матичне
књиге венчаних - за особе које су закључењем брака промениле
породично име (презиме), уверење Националне службе за запошљавање и лекарско уверење.

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

Лекар на одељењу - одсеку (доктор медицине)
на одређено време до 31.10.2014. године, због повећаног
обима посла
2 извршиоца

УСЛОВИ: завршен медицински факултет - VII/1 степен стручне
спреме, положен стручни испит. Као доказе о испуњености услова кандидати су дужни да доставе: пријаву на конкурс са кратком
биографијом, бројем телефона и адресом, оверену фотокопију
дипломе о завршеном медицинском факултету - VII/1 степен
стручне спреме и оверену фотокопију потврде о положеном
стручном испиту.
30.07.2014. | Број 580 |
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Mедицина / Пољопривреда и ветерина

Спремач болничких просторија

на одређено време до 31.10.2014. године, због повећаног
обима посла
2 извршиоца

УСЛОВИ: завршена основна школа. Као доказе о испуњености
услова кандидати су дужни да доставе: пријаву на конкурс са
кратком биографијом, бројем телефона и адресом и оверену
фотокопију сведочанства о завршеном основном образовању.
ОСТАЛО: Пријаве на оглас достављати у затвореним ковертама,
поштом на горенаведену адресу, са назнаком: „Пријава на оглас
за лекара на одељењу - одсеку“, односно „Пријава на оглас за
спремача“ (зависно од тога за које се радно место пријава подноси) или лично у просторијама болнице, сваког радног дана, од
07,00 до 14,00 часова.
Изабрани кандидат обавезан је да пре заснивања радног односа
донесе доказ о позитивној туберкулинској (манту) проби. Пријаве кандидата које не садрже тражену документацију и које пристигну по истеку рока сматраће се непотпуним и неће бити разматране.

ДОМ ЗДРАВЉА МАЛО ЦРНИЋЕ
12311 Мало Црниће, Стишка бб
тел. 012/280-004
тел/факс: 012/280-326
е-mail: dzmcrnice@gmail.com

Специјалиста педијатрије

на одређено време од 6 месеци, за рад у Служби за
здравствену заштиту деце

Опис послова: обавља специјалистичке прегледе деце и омладине, упућује на стационарно лечење, води уредну медицинску документацију, врши мање хируршке интервенције, обавља
саветовалишни рад, обавља и друге послове из домена изабраног лекара у складу са актима РФЗО и Дома здравља, као и друге
послове своје струке по налогу непосредног руководиоца.
УСЛОВИ: Поред законом прописаних услова потребно је испуњавати и следеће услове: завршен медицински факултет и положен специјалистички испит из педијатрије.
Потребна документација: оверена фотокопија дипломе о завршеном медицинском факултету, оверена фотокопија уверења
о положеном специјалистичком испиту из педијатрије, оверена
фотокопија лиценце, извод из матичне књиге рођених (не старији од 6 месеци) или оверена фотокопија.

Медицински техничар

на одређено време ради замене одсутног радника, за рад у
амбуланти у Божевцу

Пољопривреда и ветерина
ЗЗ „НАГИ - РЕТ“

25243 Дорослово, Змај Јовина 47
e-mail: hollocompany@gmail.com

Административни радник
Опис послова: вођење кооперације са пољопривредним газдинствима; фактурисање продате робе; посредовање са књиговодственом агенцијом; плаћање електронским путем; канцеларијско
пословање и сл.
УСЛОВИ: да кандидат познаје рад на рачунару (Wоrd, Еxcel,
Интернет, е-bank), минимум IV степен стручне спреме (економија, финансије, пољопривреда), да је одговоран и кооперативан, било би пожељно да кандидат може да комуницира на
мађарском језику, да поседује возачку дозволу, да има искуства
са кооперацијом или бар пољопривредном производњом; могућност напредовања, рад у мирном и квалитетном окружењу, стабилност и сигурност.
Кандидати шаљу радну биографију на мејл адресу. Биће контактирани само кандидати који уђу у ужи избор. Рок за пријаву
је до 31.07.2014. године.

ЛОВАЧКО УДРУЖЕЊЕ
„ПАЛАНАЧКИ РИТ“

21400 Бачка Паланка, Жарка Зрењанина 43

Ловочувар

на одређено време

УСЛОВИ: да кандидат поседује одговарајућу лиценцу, возачка
дозвола А и Б категорије, минимум две године радног искуства
на пословима ловочувара; познавање енглеског и/или италијанског језика. Радне биографије (CV) слати на горенаведену адресу, са назнаком: „За оглас“. Биће контактирани кандидати који
уђу у ужи избор. Рок за пријаву је 15.08.2014. године.

ЛОВАЧКО ДРУШТВО

21000 Нови Сад, Јована Ђорђевића 4
тел. 063/296-918

Ловочувар

на одређено време 3 месеца

Опис послова: припрема пацијенте за преглед, стара се о благовременом пријему пацијената на преглед, припрема здравствени
картон, води уредно медицинску документацију, по завршеном
прегледу одлаже здравствени картон, даје ампулирану терапију,
ради на пословима превијања, учествује у хитном збрињавању
пацијената, а обавља и друге послове из домена медицинског
техничара по налогу лекара.

УСЛОВИ: III степен стручне спреме, ловочувар, возачка дозвола
„Б“ категорије, положен стручни испит и поседовање лиценце за
ловочувара, испуњавање услова за држање и ношење службеног оружја. Јављање кандидата на број телефона: 063/296-918.
Рок за пријаву је до 16.08.2014. године.

УСЛОВИ: Поред законом прописаних услова за заснивање радног односа, потребно је испуњавати и следеће услове: завршена
средња медицинска школа и положен стручни испит. Потребна
документација: оверена фотокопија дипломе о завршеној медицинској школи, оверена фотокопија уверења о положеном стручном испиту, фотокопија лиценце уколико је кандидат био у радном односу и извод из матичне књиге рођених (не старији од 6
месеци) или оверена фотокопија.

12374 Жабари, Кнеза Милоша 36

ОСТАЛО: Рок за подношење пријава је 8 дана од дана објављивања. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати.
Пријаве са потребном докумантацијом доставити на адресу: Дом
здравља Мало Црниће, Стишка бб, са назнаком: „Пријава на
оглас за радно место .......“.
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ВЕТЕРИНАРСКА СТАНИЦА ЖАБАРИ
Ветеринар
2 извршиоца

УСЛОВИ: Кандидати морају 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 нису
осуђивани за кривично дело на безусловну казну затвора од најмање шест месеци или за кажњиво дело које их чини неподобним за обављање послова у струци. Оглас је отворен 15 дана од
Национална служба за запошљавање • www.nsz.gov.rs
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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.

Наука и образовање

надлежног епископа, подносе се на адресу: Универзитет у Београду, Православни богословски факултет, Мије Ковачевића 11б,
у року од 8 дана од дана објављивања.

ФАКУЛТЕТ ЗА СТРАТЕШКИ И
ОПЕРАТИВНИ МЕНАЏМЕНТ

11070 Нови Београд, Старо сајмиште 29
тел. 011/313-12-46, 063/663-034

ЗАКОН О ОСНОВАМА СИСТЕМА
ОБРАЗОВАЊА И ВАСПИТАЊА

Доцент за ужу научну област Економија

Услови за пријем у радни однос

УСЛОВИ: услови су предвиђени чл. 64 и 65 Закона о високом
образовању и општим актима факултета. Уз пријаву приложити: оверену фотокопију дипломе о завршеним основним, магистарским (мастер) и докторским студијама, одлуку о последњем
избору у звање (уколико је кандидат изабран у одређено звање),
биографију са списком објављених радова, уверење о држављанству, извод из матичне књиге рођених, фотокопију личне карте,
уверење да се против кандидата не води кривични поступак.

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 11б

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. Остали услови конкурса
предвиђени су Законом о високом образовању („Сл. гласник
РС“, бр. 76/05, 97/08, 44/10, 93/12, 89/13), Статутом Универзитета у Београду и Статутом Факултета и осталим општим актима
Универзитета и Факултета, у складу са којима ће бити извршен
избор пријављених кандидата. 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
Бесплатна публикација о запошљавању

на одређено време од 5 година

Пријаве са траженом документацијом доставити лично или
поштом на наведену адресу, са назнаком: „За конкурсну комисију“.

„ТЕХНОАРТ БЕОГРАД“
ШКОЛА ЗА МАШИНСТВО И УМЕТНИЧКЕ ЗАНАТЕ
11000 Београд, Светог Николе 39
тел. 011/2415-556, 2415-322

Директор

на одређено време, на период од 4 године

УСЛОВИ: поседовање одговарајућег високог образовања за
наставника или стручног сарадника на студијама другог степена (дипломске академске студије - мастер, специјалистичке академске студије или специјалистичке струковне студије), у складу
са Законом о високом образовању или на основним студијама у
трајању од најмање четири године, по пропису који је уређивао високо образовање до 10.09.2005. године, за наставника ове
врсте школе и њена подручја рада, за педагога и психолога школе; да кандидат има лиценцу за обављање послова наставника,
педагога или психолога, положен испит за директора установе (с
обзиром да Министарство просвете, науке и технолошког развоја
није организовало полагање испита за директора школе, пријава
која не садржи доказ о положеном испиту за лиценцу за директора сматраће се потпуном, а изабрани кандидат биће у обавези да
у законском року положи испит за директора); најмање пет година рада у установи након стеченог одговарајућег образовања;
да има психичку, физичку и здравствену способност за рад са
децом и ученицима; да није осуђиван правноснажном судском
пресудом за кривична дела из чл. 120 ст. 1 тач. 3 Закона основама система образовања и васпитања; држављанство Републике
Србије; да зна језик на ком се остварује образовно-васпитни рад.
ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс кандидат треба да поднесе: оверену фотокопију дипломе о завршеном високом образовању,
оверену фотокопију дозволе за рад, односно уверења о положеном стручном испиту или испиту за лиценцу, потврду о раду
у установи на пословима образовања и васпитања у трајању од
најмање пет година, уверење о држављанству - не старије од 6
месеци и радну биографију. Доказ да кандидат није осуђиван
правноснажном судском пресудом за крвична дела из члана 120
став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања и васпитања - прибавља школа по службеној дужности, а лекарско
уверење кандидат доставља пре закључења уговора о раду. Рок
за подношење пријава је 15 дана од дана објављивања у публикацији „Послови“.
Неблаговремене и непотпуне пријаве неће бити разматране.
Пријаве са потребном документацијом подносе се у затвореној
коверти, на адресу школе, лично или поштом, са назнаком: „Конкурс за директора школе“.
30.07.2014. | Број 580 |
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ПРИВАТНА ОСНОВНА ШКОЛА
„ВЛАДИСЛАВ ПЕТКОВИЋ ДИС“

11000 Београд, Интернационалних бригада 57
е-mail: skola_dis@yаhoo.com

Професор српског језика

на одређено време до 60 дана, са 50% радног времена

Професор математике

на одређено време до 60 дана

Професор енглеског језика

на одређено време до 60 дана, са 50% радног времена

Професор шпанског језика

на одређено време до 60 дана, са 15% радног времена

Професор географије

на одређено време до 60 дана, са 40% радног времена

УСЛОВИ: услови прописани Законом о основама система образовања и васпитања и одговарајући степен стручне спреме према Правилнику о врсти и степену стручне спреме наставника и
стручних сарадника у основној школи. Пријаве слати на е-mail:
skola_dis@yаhoo.com.

ПРИВАТНА ГИМНАЗИЈА
„ВЛАДИСЛАВ ПЕТКОВИЋ ДИС“

11000 Београд, Интернационалних бригада 57
е-mail: skola_dis@yаhoo.com

Професор српског језика
на одређено време до 60 дана

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
ФАКУЛТЕТ ПОЛИТИЧКИХ НАУКА

11000 Београд, Јове Илића 165, тел. 011/3092-999

Ванредни, односно редовни професор за ужу
научну област Политиколошко - социолошке
студије
са 50% радног времена

УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме, као и да кандидати испуњавају услове предвиђене Законом о високом образовању („Сл.
гласник РС“, бр. 76/05, 100/07 - аутентично тумачење, 97/08,
44/10, 93/12 и 89/13) и Статутом Факултета политичких наука за
избор у звање ванредног, односно редовног професора и Критеријумима за стицање звања наставника на Универзитету у Београду („Гласник Универзитета у Београду“, бр. 140/08, 144/08,
160/11, 161/11 и 165/11). Избор ванредног професора врши се
на одређено време од 5 година, а избор редовног професора
на неодређено време. Уз пријаву доставити: биографију, оверен препис дипломе, извод из матичне књиге рођених, уверење
о држављанству, списак научних и стручних радова, радове.
Пријаве на конкурс са доказима о испуњености услова доставити на адресу Факултета политичких наука, Београд, Јове Илића
165, у року од 15 дана од дана објављивања. Неблаговремене и
непотпуне пријаве неће се узети у разматрање.

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
ФАРМАЦЕУТСКИ ФАКУЛТЕТ

11000 Београд, Војводе Степе 450, тел. 011/3974-349

Ванредни професор за ужу научну област
Фармакогнозија
на одређено време од 5 година

Професор енглеског језика

УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме, научни назив доктора наука, завршен фармацеутски факултет. Поред наведених услова, кандидати треба да испуњавају и друге услове предвиђене
одредбама Закона о високом образовању и Статутом Фармацеутског факултета.

Професор географије

Асистент за ужу научну област
Фармакокинетика и клиничка фармација

Професор математике

на одређено време до 60 дана, са 50% радног времена
на одређено време до 60 дана, са 50% радног времена
на одређено време до 60 дана, са 60% радног времена

Професор хемије

на одређено време до 60 дана, са 35% радног времена

УСЛОВИ: услови прописани Законом о основама система образовања и васпитања и одговарајући степен стручне спреме према Правилнику о врсти и степену стручне спреме наставника,
стручних сарадника и помоћних наставника у гимназији. Пријаве
слати на е-mail: skola_dis@yаhoo.com.

УНИВЕРЗИТЕТ „УНИОН“
ФАКУЛТЕТ СЦЕНСКИХ И
ПРИМЕЊЕНИХ УМЕТНОСТИ
АКАДЕМИЈА ЛЕПИХ УМЕТНОСТИ
11000 Београд, Светозара Милетића 12

Академија расписује конкурс за избор у сва наставничка звања за:

на одређено време од 3 године

УСЛОВИ: завршен фармацеутски факултет, са укупном просечном оценом најмање осам, студент докторских студија или
магистар наука из научне области за коју се бира и коме је прихваћена тема докторске дисертације, смисао за наставни рад.
Поред наведених услова, кандидати треба да испуњавају и друге
услове предвиђене одредбама Закона о високом образовању и
Статутом Фармацеутског факултета.
ОСТАЛО: Пријаве са доказима о испуњавању услова конкурса
(у складу са Правилником о начину и поступку стицања звања
и заснивања радног односа наставника Универзитета у Београду, Статутом Фармацеутског факултета и Правилником о ближим
условима избора у звање наставника на Фармацеутском факултету), подносе се архиви Факултета, Војводе Степе 450, у року од
15 дана од дана објављивања.

ОШ „МИРОСЛАВ АНТИЋ“

11000 Београд, Црвено барјаче 6

Директор

Ужу уметничку област Цртање и сликање

на мандатни период од четири године

УСЛОВИ: високо образовање првог степена и уметничка дела
која су значајно утицала на развој културе и уметности или
магистар уметности; најмање пет референци за избор у наставно
звање, способност за наставни рад, један извршилац. Пријављени кандидати треба да испуњавају услове за избор прописане
Законом о високом образовању и Статутом АЛУ. Рок за подношење пријава је 15 дана. Пријаве се могу доставити поштом на
адресу: Београд, Светозара Милетића 12.

УСЛОВИ: одговарајуће високо образовање из члана 8 став 2
Закона о основама система образовања и васпитања („Сл. гласник РС“, бр. 72/2009, 52/2011 и 55/2013) за наставника основне
школе, педагога или психолога, стечено на студијама другог
степена (мастер академске студије, специјалистичке академске студије или специјалистичке струковне студије), по пропису који уређује високо образовање почев од 10.09.2005. године или одговарајуће високо образовање на студијама у трајању
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од најмање четири године, по пропису који је уређивао високо
образовање до 10.09.2005. године; дозвола за рад, обука и положен испит за директора установе (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 испита за директора); 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; да кандидат 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.
ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс кандидат треба да поднесе:
оверену копију дипломе о стеченом одговарајућем образовању, оверену копију уверења о положеном стручном испиту,
односно доказ о положеном испиту за лиценцу, доказ о раду у
области образовања, након стеченог одговарајућег образовања,
доказ о психичкој, физичкој и здравственој способности за рад
са децом и ученицима (подноси изабрани кандидат), уверење о
држављанству Републике Србије, доказ о знању језика на ком
се остварује образовно-васпитни рад, што се доказује дипломом
о стеченом одговарајућем образовању за обављање образовно-васпитног рада на српском језику или уверењем да је лице
положило испит из српског језика по програму одговарајуће
високошколске установе, биографију са кратким прегледом кретања у служби, предлог програма рада директора, остала документа која могу послужити приликом доношења одлуке о избору.
Уверење да кандидат није осуђиван у складу са одредбом члана
120 став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања и васпитања - прибавља школа.
Рок за подношење пријава је 15 дана од дана објављивања.
Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узети у разматрање. Пријаве са доказима о испуњавању услова достављају се
лично или поштом на адресу школе.

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
ФАКУЛТЕТ БЕЗБЕДНОСТИ

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

Асистент за ужу научну област Студије цивилне
заштите и заштите животне средине, наставни
предмет: Просторно планирање и заштита
на период од 3 године, са 30% радног времена

УСЛОВИ: студент докторских студија који је претходне нивое
студија завршио са укупном просечном оценом најмање осам и
који показује смисао за наставни рад или магистар наука одбране, безбедности и заштите - VII/2 степен стручне спреме, коме је
прихваћена тема докторске дисертације.

Асистент за ужу научну област Социологија,
наставни предмет: Методологија научног
истраживања
на период од 3 године

УСЛОВИ: студент докторских студија који је претходне нивое
студија завршио са укупном просечном оценом најмање осам и
који показује смисао за наставни рад или магистар социолошких наука, магистар филозофије или магистар наука одбране,
безбедности и заштите - VII/2 степен стручне спреме, коме је
прихваћена тема докторске дисертације.

Асистент за ужу научну област Студије
безбедности, наставни предмет: Системи
безбедности
на период од 3 године

УСЛОВИ: студент докторских студија који је претходне нивое
студија завршио са укупном просечном оценом најмање осам и
Бесплатна публикација о запошљавању

који показује смисао за наставни рад или магистар наука одбране, безбедности и заштите или магистар правних наука - VII/2
степен стручне спреме, коме је прихваћена тема докторске
дисертације.

Асистент за ужу научну област Социологија,
наставни предмет: Социологија
на период од 3 године

УСЛОВИ: студент докторских студија на филозофском факултету
(смер социологије или смер филозофије) који је претходне нивое
студија завршио са укупном просечном оценом најмање осам и
који показује смисао за наставни рад.

Асистент за ужу научну област Студије цивилне
заштите и заштите животне средине, наставни
предмет: Основи екологије
на период од 3 године

УСЛОВИ: студент докторских студија који је претходне нивое
студија завршио са укупном просечном оценом најмање осам и
који показује смисао за наставни рад или магистар из области
природних наука или магистар наука, одбране, безбедности и
заштите - VII/2 степен стручне спреме, коме је прихваћена тема
докторске дисертације.

Асистент за ужу научну област Политичке
науке, наставни предмет: Међународни односи
на период од 3 године

УСЛОВИ: студент докторских студија који је претходне нивое
студија завршио са укупном просечном оценом најмање осам и
који показује смисао за наставни рад или магистар правних наука, магистар економских наука или магистар политичких наука VII/2 степен стручне спреме, коме је прихваћена тема докторске
дисертације.
ОСТАЛО: Остали услови утврђени су одредбама Закона о високом образовању („Сл. гласник РС“, бр. 76/05, 100/07 - аутентично тумачење, 97/08, 44/2010, 93/12, 89/13) и Статутом Факултета безбедности. Пријаве кандидата са прилозима подносе се у
року од 15 дана од дана објављивања, Универзитету у Београду
- Факултету безбедности, поштом.

ОШ „БОРА ЛАЗИЋ“

11406 Влашка, Краља Александра I 103
тел/факс: 011/8201-378
е-mail: оs.bora.lazic@gmail.com

Директор

на период од 4 године

УСЛОВИ: Поред општих услова утврђених законом, кандидат
мора да испуњава и услове прописане чл. 8 став 2, чл. 59 и чл.
120 став 1 Закона о основама система образовања и васпитања;
да има одговарајуће високо образовање за наставника основне
школе, за педагога и психолога; дозволу за рад (лиценцу); обуку
и положен испит за директора установе и најмање пет година
рада у установи на пословима образовања и васпитања, након
стеченог одговарајућег образовања; да испуњава услове прописане чланом 120 Закона о основама система образовања и васпитања. Уз пријаву на конкурс кандидат подноси биографију и
доказе о испуњености услова за директора: оверену фотокопију
дипломе о стеченом образовању, као и друга уверења којима
се доказује испуњеност услова за наставника, односно психолога или педагога; оверену фотокопију уверења о положеном
испиту за директора школе, потврду о радном стажу у установи
на пословима образовања и васпитања, након стеченог одговарајућег образовања и копију радне књижице; извод из матичне
књиге рођених; уверење о држављанству које није старије од
шест месеци; потврду да се против кандидата не води истрага; лекарско уверење које није старије од шест месеци којим
доказује да има психичку, физичку и здравствену способност
за рад са децом и ученицима, као и остала документа којима
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доказује испуњеност услова конкурса и која могу послужити
приликом доношења одлуке о избору. Уверење да кандидат није
осуђиван за кривична дела из члана 120 Закона о основама система образовања и васпитања - прибавља школа по службеној
дужности. У разматрање ће се узети и пријаве на конкурс кандидата који не приложе доказ да су положили испит за директора
школе. Изабрани директор који нема положен испит за директора, дужан је да га положи у року од годину дана од дана ступања
на дужност. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати. Пријаве се подносе на наведену адресу школе, у року од
15 дана од дана објављивања.

БОР
ОШ „ВУК КАРАЏИЋ“

19220 Доњи Милановац, Стевана Мокрањца 14
тел. 030/590-142

Директор

на период од четири године

УСЛОВИ: да кандидат испуњава услове прописане чланом 59,
чланом 8 став 2 и чланом 120 Закона о основама система образовања и васпитања („Службени гласник РС“, бр. 72/09, 52/11 и
55/13); одговарајуће високо образовање за наставника основне
школе, педагога или психолога 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; да
има дозволу за рад - лиценцу за обављање послова наставника,
педагога или психолога, обуку и положен испит за директора
установе (након доношења подзаконског акта који ће прописати програм обуке, програм испита, начин и поступак полагања
испита за директора, изабрани кандидат биће у обавези да у
законском року положи испит за директора), 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 из чл. 120
ст. 1 тач. 3 Закона основама система образовања и васпитања;
држављанство Републике Србије; да зна језик на ком се остварује образовно-васпитни рад.
ОСТАЛО: Уз пријаву кандидат треба да поднесе: биографију са
кратким прегледом кретања у служби и прегледом програма
рада директора школе, оверену фотокопију дипломе о завршеном одговарајућем високом образовању за наставника основне
школе, педагога и психолога (или оригинал), оверену копију
дозволе за рад, односно уверења о положеном стручном испиту или испиту за лиценцу, потписану и оверену потврду о најмање пет година рада у установи на пословима образовања и
васпитања, након стеченог одговарајућег образовања; уверење
о држављанству РС - не старије од 6 месеци, извод из матичне
књиге рођених (оригинал или оверена копија), доказ да зна језик
на ком се остварује образовно-васпитни рад, односно српском
језику, уколико одговарајуће образовање није стечено на том
језику, уверење да кандидат није осуђиван у складу са одредбама члана 120 став 1 тачка 3 Закона - прибавља школа по службеној дужности, а лекарско уверење изабрани кандидат доставља
пре закључења уговора о раду. Неблаговремене и непотпуне
пријаве неће бити узете у разматрање. 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. Пријаве са доказима о испуњавању услова достављају се лично или поштом, на
адресу школе, са назнаком: „За конкурс“, у року од 15 дана од
дана објављивања. Ближа обавештења могу се добити у секретаријату школе, на број телефона: 030/590-142.
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ЈАГОДИНА
ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА
“ДЕЧЈА РАДОСТ”
35230 Ћуприја, Брегалничка бб

Медицинска сестра на превентиви
УСЛОВИ: завршена средња медицинска школа општег смера - IV
степен стручне спреме, са или без радног искуства. Поред наведених услова, кандидат треба да испуњава и услове из чл. 120
ст. 1 тач. 1, 2, 3, 4 и 5 Закона о основама система образовања
и васпитања. Уз пријаву доставити: уверење о држављанству,
оверен препис/фотокопију дипломе о стеченој стручној спреми,
уверење да је кандидат положио испит из српског језика са одговарајућом методиком по програму одговарајуће високошколске
установе - подноси кандидат који није стекао одговарајуће образовање на српском језику. Лекарско уверење о здравственој
способности за рад са децом подноси кандидат пре закључења
уговора о раду. Уверење о држављанству не сме бити старије
од 6 месеци. Уверење о неосуђиваности прибавља установа по
службеној дужности. Рок за пријављивање је 8 дана од дана
објављивања.
Неблаговремене, неразумљиве и непотпуне пријаве неће се узети у разматрање. За детаљније информације обратити се на број
телефона: 035/8472-163. Пријаве са потребном документацијом
слати на адресу установе или предати лично.

ВИСОКА МЕДИЦИНСКА ШКОЛА
СТРУКОВНИХ СТУДИЈА
35230 Ћуприја, Лоле Рибара
тел. 035/401-170

Професор струковних студија за ужу област
Хемија
УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме, завршен природно-математички факултет, докторат из хемијских наука, најмање 5 година радног искуства у вођењу наставе у високошколском образовању, из уже научне области за коју се бира, способност за
педагошки рад оцењена од стране студената по критеријумима
високошколске установе. Предност при доношењу одлуке имају
кандидати који имају најмање 5 година радног искуства у фармацеутској индустрији (производња лекова и козметичких препарата), ради искуства при организовању практичне наставе.

Професор струковних студија за ужу област
Анатомија и физиологија са патофизиологијом
УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме, медицински факултет, докторат из области која обрађује хемијске основе физиолошких и
патофизиолошких процеса у хуманој медицини, способност за
педагошки рад оцењена од стране студената по критеријумима високошколске установе, радно искуство у високошколском
образовању.

Професор струковних студија за ужу област
Фармација и фармакологија
УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме, фармацеутски факултет,
докторат из области технолошког инжењерства, способност за
педагошки рад оцењена од стране студената по критеријумима високошколске установе, радно искуство у високошколском
образовању.
ОСТАЛО: Општи и посебни услови предвиђени су Законом о
високом образовању, Статутом школе, Правилником о систематизацији радних места. Пријаве на конкурс са биографијом и
прилозима којима кандидат доказује да испуњава услове конкурса, подносе се у року од 15 дана од дана објављивања, на
адресу: Висока медицинска школа струковних студија, Ћуприја,
Лоле Рибара. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати.
Национална служба за запошљавање • www.nsz.gov.rs
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КИКИНДА
ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА
„НАШИ БИСЕРИ“

24420 Кањижа, Карађорђева 30, тел/факс: 024/874-380

Психолог
УСЛОВИ: високо образовање на студијама другог степена
(дипломске академске студије - мастер, специјалистичке академске студије или специјалистичке струковне студије) или стечено
високо образовање на основним студијама у трајању од најмање
четири године - психолошке струке - дипломирани психолог;
да кандидат има психичку, физичку и здравствену способност
за рад са децом и ученицима; да није осуђиван правноснажном
пресудом за кривична дела из чл. 120 ст. 1 тач. 3 Закона основама система образовања и васпитања; држављанство Републике Србије; да зна језик на ком се остварује образовно-васпитни
рад (српски и мађарски језик). Уз пријаву на конкурс доставити: доказ о стручној спреми (оверена фотокопија дипломе), уверење о држављанству (фотокопија), извод из матичне књиге
рођених (фотокопија), доказе о знању језика. Лекарско уверење
доставља се пре закључења уговора о раду. Извод из казнене
евиденције установа ће прибавити службеним путем. Конкурс је
отворен 8 дана од дана објављивања. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узимати у разматрање. Пријаве слати на
адресу установе, са назнаком: „За конкурс - психолог“.

К РА Г У Ј Е В А Ц
ОСНОВНА ШКОЛА
„СВЕТОЛИК РАНКОВИЋ“

Аранђеловац, Милована Ристића 1
тел. 034/711-235

Директор

на мандатни период од 4 године

УСЛОВИ: да кандидат испуњава услове прописане чл. 59 и 120
Закона о основама система образовања и васпитања; 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, најмање 5 година рада на пословима образовања и
васпитања након стеченог одговарајућег образовања; положен
стручни испит - лиценца за наставника, педагога или психолога и положен испит за директора школе (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); да кандидат има психичку,
физичку и здравствену способност за рад са децом и и ученицима; да није осуђиван правноснажном пресудом за кривична дела
утврђена у члану 120 став 1 тачка 3 Закона о основама система
образовања и васпитања; да зна језик на ком се остварује образовно-васпитни рад, држављанство Републике Србије. Директор
школе се бира на мандатни период од четири године. Директору
школе мирује радни однос за време првог изборног периода на
радном месту са кога је изабран.
ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс кандидат за директора школе
подноси: 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 образовања, доказ
о држављанству Републике Србије (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), уколико одговарајуће образовање
Бесплатна публикација о запошљавању

није стечено на српском језику кандидат доставља доказ издат
од одговарајуће високошколске установе о познавању језика на
ком се изводи образовно-васпитни рад, биографију са кратким
прегледом кретања у служби, доказ да није осуђиван правноснажном пресудом за кривична дела утврђена у члану 120 став
1 тачка 3 Закона о основама система образовања и васпитања
(прибавља школа по службеној дужности за све пријављене кандидате). Доказ о физичкој, психичкој и здравственој способности
за рад са децом и ученицима (лекарско уверење) - изабрани кандидат прибавља пре закључења уговора о раду. Непотпуне и
неблаговремене пријаве неће се разматрати. Рок за подношење
пријаве је 15 дана од дана објављивања. Пријаве се достављају
на адресу школе.

МУЗИЧКА ШКОЛА
„Др МИЛОЈЕ МИЛОЈЕВИЋ“

34000 Крагујевац, Кнеза Милоша 5
тел. 034/305-135

Директор

на мандатни период од 4 године

УСЛОВИ: одговарајуће високо образовање за наставника, педагога и психолога ове врсте школе и подручја рада, из члана 8
став 2 Закона о основама система образовања и васпитања („Сл.
гласник РС“, бр. 72/2009, 52/2011 и 55/2013): дипломске академске студије - мастер, 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; дозвола за рад (лиценца); обука и положен испит за директора установе; најмање пет година рада у установи на пословима
образовања и васпитања, након стеченог одговарајућег високог
образовања; да кандидат испуњава услове из члана 120 Закона о основама система и образовања и васпитања („Сл. гласник
РС“, бр. 72/2009, 52/2011 и 55/2013); 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
и васпитања (доказ прибавља школа пре доношења одлуке о
избору); држављанство Републике Србије; да зна језик на ком се
остварује васпитно-образовни рад.
ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс приложити: оригинал или оверену копију дипломе о стеченом одговарајућем образовању, оригинал или оверену копију уверења о положеном стручном испиту,
односно испиту за лиценцу, потврду о најмање пет година рада у
установи на пословима образовања и васпитања, након стеченог
одговарајућег образовања, уверење о држављанству Републике
Србије, извод из матичне књиге рођених, доказ о знању језика
на ком се остварује васпитно-образовни рад, радну биографију
са кратким прегледом кретања у служби. Рок за пријављивање
је 15 дана од дана објављивања. Неблаговремене и непотпуне
пријаве неће се узимати у разматрање. Пријаве са горенаведеним доказима о испуњености услова слати на адресу школе. Ближе информације о конкурсу могу се добити код секретара школе,
на број телефона: 034/305-135.

ОСНОВНА МУЗИЧКА ШКОЛА
„ПЕТАР ИЛИЋ“

34300 Аранђеловац, Јосипа Грушовника 1
тел. 034/712-959

Директор

на мандатни период од 4 године

УСЛОВИ: да кандидат испуњава опште услове предвиђене чл.
24 до 29 Закона о раду, као и посебне услове предвиђене чл.
120 Закона о основама система образовања и васпитања: одговарајуће образовање; 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
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(доказ прибавља школа); држављанство Републике Србије; да
зна језик на ком се остварује образовно-васпитни рад. Дужност
директора школе може да обавља лице које има одговарајуће
образовање из члана 8 став 2 и 4 Закона о основама система
образовања и васпитања за наставника музичке школе и подручја рада, за педагога и психолога, дозволу за рад (лиценцу),
обуку и положен испит за директора установе и најмање пет
година рада у установи на пословима образовања и васпитања,
након стеченог одговарајућег образовања, као и степен и врсту
образовања како су предвиђени Правилником о степену и врсти
образовања наставника у основној музичкој школи („Сл. гласник
РС - Просветни гласник“, бр. 11/12). Изузетно, дужност директора основне школе може да обавља лице које има одговарајуће
образовање из члана 8 став 3 Закона о основама система образовања и васпитања за наставника те врсте школе, дозволу за рад,
обуку и положен испит за директора установе и најмање десет
година рада у установи на пословима образовања и васпитања,
након стеченог одговарајућег образовања, ако се на конкурс не
пријави ниједан кандидат са одговарајућим образовањем из члана 8 став 2 Закона о основама система образовања и васпитања.
На поновљеном конкурсу кандидати који имају одговарајуће
образовање из члана 8 став 2 и 3 Закона о основама система
образовања и васпитања - равноправни су.
ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс кандидат треба да достави следећа документа, у оригиналу или у овереној фотокопији: уверење о држављанству Републике Србије (не старије од шест
месеци), извод из матичне књиге рођених (не старији од шест
месеци), оверен препис или оверену фотокопију дипломе о стеченом одговарајућем образовању, доказ о знању језика на ком
се изводи образовно-васпитни рад у школи (уколико одговарајуће образовање није стечено на том језику), оверен препис
или оверену фотокопију уверења о положеном стручном испиту,
односно испиту за лиценцу, лекарско уверење да има психичку,
физичку и здравствену способност за рад са децом и ученицима
- овај документ је потребно да достави једино изабрани кандидат, пре закључења уговора о раду, потврду о радном стажу у
области образовања и васпитања, радну биографију. Одлука о
избору директора биће донета у законском року. Пријаве на конкурс слати у затвореној коверти, са назнаком: „За конкурс“, на
горенаведену адресу школе или доставити лично у канцеларији
секретара школе. Рок за достављање пријава је 15 дана од дана
објављивања у публикацији „Послови“. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узимати у разматрање.

К РА Љ Е В О
УСТАНОВА ЗА ПРЕДШКОЛСКО
ВАСПИТАЊЕ, ОБРАЗОВАЊЕ И
ИСХРАНУ ДЕЦЕ „РАДОСТ“

36210 Врњачка Бања, Хероја Чајке 20

Спремачица

на одређено време, ради замене одсутне запослене преко
60 дана, до повратка запослене са породиљског одсуства и
одсуства са рада ради неге детета

УСЛОВИ: да кандидат има одговарајуће образовање: основна
школа, да има психичку, физичку и здравствену способност,
да није осуђиван правноснажном пресудом за кривична дела
утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о основама система
образовања и васпитања, држављанство Републике Србије. Уз
пријаву на конкурс приложити: доказ о одговарајућем образовању (оверена фотокопија сведочанства о завршеној основној
школи), уверење о држављанству (не старије од 6 месеци, оригинал или оверена фотокопија), извод из матичне књиге рођених (нови образац са холограмом, оригинал или оверена фотокопија). Доказ о неосуђиваности кандидата прибавља установа
службеним путем. Лекарско уверење доставља изабрани кандидат након коначности одлуке о избору кандидата и пре закључења уговора о раду. Пријаву на конкурс могу поднети заинтересована лица која имају искуства на пословима спремачице у
вртићу. Рок за подношење пријава је 8 дана од дана објављивања у публикацији „Послови“. Неблаговремене и непотпуне
пријаве неће се разматрати. Пријаве на конкурс доставити лично
или поштом, на адресу установе.
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ОСНОВНА ШКОЛА
„IV КРАЉЕВАЧКИ БАТАЉОН“
36000 Краљево, Олге Јовичић 1
тел. 036/314-330

Секретар

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

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме. Услови конкурса у погледу
стручне спреме одређени су сходно одредбама чл. 68 и 120 Закона о основама система образовања и васпитања („Сл. гласник
РС“, бр. 72/2009, 52/2011 и 55/2013), као и одредбама Правилника о организацији и систематизацији број 485 од 22.02.2013.
године и Одлуке о измени и допуни Правилника о организацији
и систематизацији послова број 3177 од 12.09.2013. године и
број 342 од 13.02.2014. године. Услови за пријем у радни однос
доказују се на основу члана 120 став 1 Закона о основама система
образовања и васпитања („Сл. гласник РС“, бр. 72/2009, 52/2011
и 55/2013): доказом о степену стручне спреме, односно одговарајућем образовању (оригинал или оверена фотокопија дипломе, не старија од шест месеци), доказом о психичкој, физичкој и
здравственој способности за рад са децом и ученицима (не старији од 6 месеци) - подноси изабрани кандидат пре закључења
уговора о раду, доказом о неосуђиваности правноснажном пресудом за кривична дела утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона
о основама система образовања и васпитања (доказ прибавља
школа), уверењем о држављанству (оригинал или оверена фотокопија, не старија од 6 месеци), изводом из матичне књиге рођених (оригинал или оверена фотокопија, не старија од 6 месеци).
Рок за подношење пријава је 8 дана од дана објављивања у публикацији „Послови“. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће
се узети у разматрање. Пријаве са краћом биографијом слати у
затвореним ковертама на адресу школе, са назнаком: „За конкурс“ или доставити лично код директора.

КРУШЕВАЦ
ВИСОКА ШКОЛА СТРУКОВНИХ СТУДИЈА
ЗА ВАСПИТАЧЕ - КРУШЕВАЦ
37000 Крушевац, Ћирила и Методија 22-24
тел. 037/439-754, 420-761
e-mail: info@vaspks.еdu.rs
http//www.vaspks.еdu.rs

Наставник страног језика (енглески језик) за
ужу научну област Филолошке науке
са 50% радног времена

УСЛОВИ: За избор у звање и пријем у радни однос: високо образовање првог степена, просечна оцена најмање 08,00 и најмање
10 година радног искуства у струци. Пријаве на конкурс са документацијом слати на горенаведену адресу, у року од 8 дана од
дана објављивања. Непотпуна и неблаговремена документација
неће се узимати у обзир.

ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА „БИСЕРИ“
37240 Трстеник, Радоја Крстића бб
тел. 037/711-134

Директор

на период од 4 године

УСЛОВИ: да кандидат испуњава услове прописане чланом 8 став
2 и чланом 120 Закона о основама система образовања и васпитања, образовање из члана 8 став 2 Закона за васпитача или
стручног сарадника, дозвола за рад, обука и положен испит за
директора установе и најмање пет година рада у установи након
стеченог одговарајућег образовања. Кандидат треба да има
одговарајуће образовање за васпитача из члана 8 став 3 Закона,
дозволу за рад, обуку и положен испит за директора установе и
најмање десет година рада у предшколској установи на пословима васпитања и образовања, након стеченог одговарајућег обраНационална служба за запошљавање • www.nsz.gov.rs
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зовања; да има психичку, физичку и здравствену способност за
рад са децом; 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. Рок за пријављивање је 15 дана од дана објављивања
у публикацији „Послови“. Неблаговремене и непотпуне пријаве
неће се узимати у обзир.
ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс приложити: уверење о
држављанству (не старије од 6 месеци), извод из матичне књиге
рођених, оверену фотокопију дипломе о стеченом образовању,
оверену фотокопију уверења о положеном испиту за лиценцу,
односно стручном испиту, потврду о радном искуству, преглед
кретања у служби са биографским подацима, податке о стручном
и радном усавршавању и оствареним резултатима рада.

ЛЕСКОВАЦ
ТЕХНИЧКА ШКОЛА
„НИКОЛА ТЕСЛА“

16240 Медвеђа, Никола Тесла 1
тел. 016/891-028

Директор

на период од 4 године

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, 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 („Службени гласник РС“, бр. 76/05, 100/07 - аутентично тумачење и 97/08), почев од 10. септембра 2005. године
или на основним студијама у трајању од најмање четири године, по пропису који је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. године, да кандидат испуњава услове за наставника средње стручне школе за подручје рада: економија, право
и администрација, машинство и обрада метала, туризам, трговина и угоститељство, педагога и психолога, да има 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 кандидат 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 и васпитања, држављанство Републике Србије.
ОСТАЛО: Уз пријаву кандидат подноси: биографске податке,
односно радну биографију, оверен препис дипломе о завршеном
одговарајућем високом образовању, оверен препис уверења о
положеном стручном испиту (дозвола за рад), потврду о раду у
области образовања, уверење да није осуђиван правноснажном
пресудом за кривична дела утврђена у члану 120 став 1 тачка 3
Закона о основама система образовања и васпитања, уверење
о држављанству, извод из матичне књиге рођених, лекарско
уверење да има психичку, физичку и здравствену способност 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. Непотпуне и неблаговремене
пријаве неће бити разматране. Пријаве се достављају на адресу
школе или лично, од 11. до 14.08.2014. године, од 09,00 до 13,00
часова, у просторијама секретара школе, на горенаведену адресу. Ближа обавештења могу се добити у секретаријату школе, на
број телефона: 016/891-028.

Подршка
запошљавању
особа са
инвалидитетом

Бесплатна публикација о запошљавању

ОСНОВНА ШКОЛА
„БРАНКО РАДИЧЕВИЋ“

16253 Брестовац, Вука Караџића 1
тел. 016/782-206

Директор

на мандатни период од четири године

УСЛОВИ: да кандидат испуњава следеће услове: одговарајуће
високо образовање из члана 8 став 2 Закона о основама система
образовања и васпитања („Сл. гласник РС“, бр. 72/2009, 52/2011
и 55/2013) - 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, одговарајуће образовање за наставника основне
школе, педагога или психолога; 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
и васпитања; држављанство Републике Србије; да зна језик на
ком се остварује образовно - васпитни рад; да има дозволу за
рад (лиценцу), обуку и положен испит за директора школе, најмање пет година рада у установи на пословима образовања и
васпитања, након стеченог одговарајућег образовања. Директор
се бира на период од четири године.
ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс приложити: уверење о
држављанству РС - не старије од 6 месеци, извод из матичне
књиге рођених, оверен препис/фотокопију дипломе о стеченој
стручној спреми, оверен препис/фотокопију уверења о положеном испиту за лиценцу, односно стручном испиту, лекарско уверење о психофизичкој способности за рад са децом, уверење
о неосуђиваности из казнене евиденције МУП-а и уверење да
кандидат није под истрагом надлежног суда, потврду о радном
искуству, биографију са кратким прегледом кретања у служби и
предлогом програма рада директора школе. Уколико кандидат
није стекао образовање на српском језику, у обавези је да достави доказ да је положио испит из српског језика по програму
одговарајуће високошколске установе. Пријава која не садржи
доказ о обуци и положеном испиту за директора, сматраће се
потпуном, уз обавезу да изабрани кандидат положи испит за
директора у законом прописаном року. Рок за пријављивање
је 15 дана од дана објављивања. Неблаговремене и непотпуне
пријаве неће се узети у разматрање. Пријаве на конкурс слати
на адресу школе, са назнаком: „Конкурс за директора“. Ближе
информације о конкурсу могу се добити код секретара школе, на
број телефона: 016/782-206.

ОСНОВНА ШКОЛА
„ВАСА ПЕЛАГИЋ“

16000 Лесковац, Васе Пелагића 5
тел. 016/3436-280

Директор

на мандатни период од 4 године

УСЛОВИ: У складу са чланом 59 Закона о основама система образовања и васпитања, кандидат мора да испуњава следеће услове: одговарајуће високо образовање у складу са чланом 8 став 2
Закона о основама система образовања и васпитања за наставника основне школе, педагога или психолога: 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; на
основним студијама у трајању од најмање четири године, по пропису који је уређивао високо образовање до 10.09.2005. године;
да има дозволу за рад (лиценцу) за наставника, педагога или
психолога; положен испит за директора установе (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
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година радног стажа у области образовања и васпитања, након
стеченог одговарајућег образовања; да је држављанин РС; да
зна језик на ком се остварује образовно-васпитни рад - српски
језик; 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.
ОСТАЛО: Пријава са доказима о испуњавању услова подноси се
на адресу школе, са назнаком: „Конкурс за директора“, у року
од 15 дана од дана објављивања. Уз пријаву кандидат подноси: биографске податке, односно радну биографију; оверену
фотокопију дипломе о стеченом образовању, оверену фотокопију уверења о положеном стручном испиту, испиту за лиценцу,
односно положеном испиту за директора установе (документација без доказа о положеном испиту за директора сматраће се
комплетном уколико су остала документа достављена уредно);
доказ о знању српског језика, уколико одговарајуће образовање
није стечено на српском језику; потврду о радном искуству са
подацима о пословима и задацима које је обављао; уверење о
држављанству (не старије од 6 месеци); извод из матичне књиге
рођених. Лекарско уверење о психичкој, физичкој и здравственој способности за рад са ученицима кандидат прибавља пре
закључења уговора о раду. Школа по службеној дужности прибавља уверења да кандидат није осуђиван правноснажном пресудом за горенаведена кривична дела. Благовременом пријавом
сматраће се пријава која је предата у року утврђеном конкурсом.
Потпуном пријавом сматраће се пријава која у прилогу садржи
документа којима кандидат доказује да испуњава услове назначене у конкурсу. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се
узимати у разматрање. Ближа обавештења могу се добити код
секретара школе и на број телефона: 016/3436-280.

ЛОЗНИЦ А
УСТАНОВА ЗА ПРЕДШКОЛСКО
ВАСПИТАЊЕ И ОБРАЗОВАЊЕ
„НАША РАДОСТ“

15314 Крупањ, Мачков камен 5, тел. 015/581-260

Васпитач - путујући

са 75% радног времена, на одређено време до коначности
одлуке о избору кандидата по расписаном конкурсу, до
повратка раднице са породиљског одсуства, за рад у ПП
групи Ставе - Врбић, од 01.09.2014. године

УСЛОВИ: високо образовање на студијама првог или другог степена, студијама у трајању од три године, више образовање.

Медицинска сестра - васпитач

на одређено време до коначности одлуке о избору
кандидата по расписаном конкурсу, до повратка раднице
са породиљског одсуства, за рад у централном вртићу у
јасленој групи, од 01.09.2014. године

УСЛОВИ: средње образовање.
ОСТАЛО: да кандидат има одговарајуће образовање; да има
психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом;
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 у складу са законом;
држављанство РС. Уз пријаву доставити: уверење о држављанству, оверену фотокопију дипломе, извод из матичне књиге
рођених, уверење да се против кандидата не води истрага и да
није подигнута оптужница, лекарско уверење кандидат доноси
пре закључења уговора о раду. Пријаве са потребном документацијом доставити на адресу установе, у року од 8 дана од дана
објављивања. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узимати у разматрање.

Национална служба
за запошљавање
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НИШ
ОШ „БРАНКО РАДИЧЕВИЋ“
ГАБРОВАЦ
18000 Ниш, Победе 72
тел. 018/536-727

Директор

на мандатни период од 4 године

УСЛОВИ: испуњеност услова прописаних чланом 8 став 2 и чланом 120 Закона о основама система образовања и васпитања
(„Службени гласник РС“, бр. 72/09, 52/11 и 55/13): одговарајуће
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; психичка, физичка и здравствена способност за рад са ученицима
(лекарско уверење доставља кандидат који одлуком Школског
одбора буде изабран за директора, а 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);
држављанство Републике Србије; знање српског језика; дозвола за рад наставника, педагога или психолога; обука и положен
испит за директора установе (изабрани кандидат који нема положен испит за директора дужан је да исти положи у року од годину дана од дана ступања на дужност); најмање 5 година рада у
установи на пословима образовања и васпитања, након стеченог
одговарајућег образовања. Кандидат уз пријаву треба да достави: извод из матичне књиге рођених, уверење о држављанству
РС (не старије од 6 месеци), оверен препис/фотокопију дипломе
о стеченом одговарајућем образовању, доказ о знању српског
језика (уколико одговарајуће образовање није стечено на српском језику), оверен препис/фотокопију уверења о положеном
стручном испиту, односно испиту за лиценцу наставника, педагога или психолога за рад у школи, потврду о радном стажу у
области образовања и васпитања, радну биографију, предлог
програма рада директора. Рок за пријаву је 15 дана. Пријаве са
доказима о испуњености свих услова предвиђених конкурсом
слати препорученом поштом или доставити лично на горенаведену адресу, са назнаком: „Пријава на конкурс за директора“.
Непотпуне и неблаговремене пријаве неће бити разматране.

ОШ „БРАНИСЛАВ НУШИЋ“
ДОЊА ТРНАВА
18202 Горња Топоница
тел. 018/4601-218

Директор

на период од 4 године

УСЛОВИ: одговарајуће високо образовање прописано чл. 8 став
2 Закона о основама система образовања и васпитања 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; лице које испуњава
услове за наставника основне школе, за педагога и психолога;
дозвола за рад, 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; 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 по службеној дужности); држављанство Републике Србије;
знање језика на ком се остварује образовно-васпитни рад. Кандидат уз пријаву треба да достави: биографске податке, односНационална служба за запошљавање • www.nsz.gov.rs
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но радну биографију, оверену фотокопију дипломе о стеченом
образовању, оверену фотокопију уверења о положеном стручном испиту (дозволи за рад), потврду о раду у области образовања и васпитања, уверење о држављанству, извод из матичне
књиге рођених, лекарско уверење да има психичку, физичку и
здравствену способност за рад са децом и ученицима (доставља
кандидат који одлуком Школском одбора буде изабран за директора, пре закључења уговора о раду), доказ да зна језик на ком
се остварује образовно-васпитни рад (кандидат који није стекао
одговарајуће образовање на српском језику у обавези је да достави доказ да је положио испит из српског језика, по програму
одговарајуће високошколске установе), оквирни план рада за
време трајања мандата, доказе о поседовању организационих
способности (факултативно). 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 законом прописаном року. Конкурсна документација се доставља у оригиналу или у овереној фотокопији (не старија од 6
месеци). Рок за пријаву је 15 дана. Пријаве доставити на горенаведену адресу. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се
узимати у разматрање.

УМЕТНИЧКА ШКОЛА

18000 Ниш, Првомајска 6, тел. 018/523-543

Директор

на период од 4 године

УСЛОВИ: За директора може бити изабрано лице које испуњава услове из чл. 8 став 2, чл. 59 став 2 и 5 и чл. 120 Закона
о основама система образовања и васпитања („Службени гласник РС“, бр. 72/09, 52/11 и 55/13): одговарајуће 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, односно на основним студијама у трајању од најмање 4 године, по пропису који
је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. године;
да кандидат има образовање из психолошких, педагошких и
методичких дисциплина стечено на високошколској установи у
току студија или након дипломирања од најмање 30 бодова и
шест бодова праксе у установи, у складу са Европским системом
преноса бодова; одговарајуће високо образовање за наставника
школе прописано Правилником о степену и врсти образовања
наставника, стручних сарадника и помоћних наставника у стручним и уметничким школама и гимназији („Службени гласник РС
- Просветни гласник“, бр. 9/2013) за педагога и психолога; дозвола за рад - лиценца, односно положен стручни испит; 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; 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 по службеној дужности);
држављанство Републике Србије; знање српског језика на ком
се остварује образовно-васпитни рад. Кандидат уз пријаву треба да достави: биографске податке, односно радну биографију;
оверену фотокопију дипломе о стеченом одговарајућем високом
образовању; оверену фотокопију уверења о положеном стручном испиту, односно испиту за лиценцу (дозволи за рад); потврду о раду у области образовања; уверење о држављанству; оверену фотокопију извода из матичне књиге рођених/венчаних;
лекарско уверење о психичкој, физичкој и здравственој способности за рад са децом и ученицима; доказ о знању језика на
ком се изводи образовно-васпитни рад (у обавези су да доставе
само кандидати који образовање нису стекли на српском језику,
а доказује се потврдом високошколске установе да је кандидат
положио српски језик на основу акредитованог студијског програма високошколске установе); остала документа која могу послужити приликом доношења одлуке о избору. Рок за пријаву је
15 дана. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узимати
у разматрање. Непотпуном се не сматра пријава која не садржи
уверење о савладаној обуци и положеном испиту за директора
установе, јер програм обуке за директора и Правилник о полагању испита нису донети. Изабрани кандидат биће у обавези да
Бесплатна публикација о запошљавању

у законском року положи испит за директора. Пријаве слати на
горенаведену адресу или доставити лично, са назнаком: „Пријава на конкурс за директора школе“.

НОВИ ПА ЗАР
УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ ПАЗАРУ

36300 Нови Пазар, Димитрија Туцовића бб, тел. 020/338-420

Сарадник у настави за ужу научну област
Математика
на одређено време од једне године

Наставник у звању доцента за ужу научну
област Грађанско право
у трајању од пет година

УСЛОВИ: услови конкурса предвиђени су одредбама Закона о високом образовању, Статутом и Правилником о избору у
звање на Универзитету у Новом Пазару. Уз пријаву на конкурс
кандидати подносе: биографију, оверену фотокопију диплома
о завршеним основним, мастер/магистарским и докторским студијама, оверену фотокопију претходног избора у звање, списак
објављених радова и радове, уџбеничку литературу и сл. Пријаве се подносе правној служби Универзитета, Димитрија Туцовића бб, Нови Пазар, у року од 30 дана од дана објављивања.
Образац захтева за пријаву на конкурс за избор у звање и заснивање радног односа може се преузети на сајту Универзитета у
Новом Пазару: www.uninp.еdu.rs. Непотписане, неблаговремене
и непотпуне пријаве неће се разматрати.
Додатне информације могу се добити на број телефона: 020/338420 - правна служба.

СРЕДЊА ШКОЛА „ХИПОКРАТ“

36300 Нови Пазар, Саве Ковачевића бб
тел. 020/311-037, 065/5640-641, 064/1655-485

Наставник српског језика и књижевности
са 15% радног времена

УСЛОВИ: професор српског језика и књижевности, професор
српске књижевности и језика са општом књижевношћу, дипломирани филолог за српски језик и књижевност.

Наставник енглеског језика
са 10% радног времена

УСЛОВИ: мастер професор језика и књижевности (студијски програм Енглески језик и књижевност), професор, односно дипломирани филолог за енглески језик и књижевност.

Наставник физичког и здравственог васпитања
са 10% радног времена

УСЛОВИ: професор физичког васпитања, професор физичке
културе.

Наставник математике
са 10% радног времена

УСЛОВИ: професор математике, дипломирани математичар,
дипломирани математичар - професор математике, професор
информатике - математике, дипломирани математичар - информатичар.

Наставник рачунарства и информатике
са 10% радног времена

УСЛОВИ: професор информатике, дипломирани информатичар,
професор математике и рачунарства.

Наставник историје
са 10% радног времена

УСЛОВИ: професор историје, дипломирани историчар.
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Наставник музичке културе
са 10% радног времена

УСЛОВИ: дипломирани музичар (сви смерови), дипломирани
музиколог, професор музичке културе.

Наставник физике

са 10% радног времена

УСЛОВИ: професор физике, дипломирани физичар, професор
физике за средњу школу, дипломирани физичар - мастер.

Наставник географије
са 10% радног времена

УСЛОВИ: професор географије, дипломирани географ.

Наставник хемије

са 10% радног времена

УСЛОВИ: професор хемије, дипломирани хемичар, дипломирани
хемичар - мастер.

Наставник биологије
са 10% радног времена

УСЛОВИ: професор биологије, дипломирани биолог, дипломирани биолог заштите животне средине.

Наставник анатомије и физиологије
са 20% радног времена

УСЛОВИ: доктор медицине.

Наставник латинског језика
са 10% радног времена

УСЛОВИ: дипломирани класични филолог, професор дипломирани филолог који је савладао наставни план и програм високог
образовања из предмета Латински језик у трајању од најмање
четири семестра.

Наставник прве помоћи
са 10% радног времена

УСЛОВИ: доктор медицине, организатор здравствене неге.

Наставник здравствене неге
са 20% радног времена

УСЛОВИ: струковна медицинска сестра, организатор здравствене неге.
ОСТАЛО: да кандидат испуњава и опште услове из чл. 120 став
1 тач. 1-4 Закона о основама система образовања и васпитања
(„Сл. гласник РС“, бр. 72/09, 52/2011 и 55/2013), високо образовање стечено на студијама другог степена (мастер академске
студије, специјалистичке академске студије или специјалистичке
струкове студије), по пропису који уређује високо образовање
почев од 10. септембра 2005. године, 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 има стечену врсту образовања прописану Правилником о врсти стручне спреме наставника, стручних сарадника и помоћних наставника у стручним школама („Сл. гласник
РС - Просветни гласник“, бр. 5/91, 1/92, 21/93, 3/94, 7/96, 7/98,
3/99, 6/2001, 3/2003, 8/2003, 11/2004, 5/2005, 6/2005, 2/2007,
4/2007, 7/2008, 11/2008, 5/2011, 8/2011 И 9/2013). Уз пријаву на
конкурс приложити: уверење о држављанству Републике Србије
(не старије од 6 месеци), извод из матичне књиге рођених, оригинал или оверену фотокопију дипломе о стеченој стручној спреми, копију личне карте или очитану личну карту. Документацију
доставити у оригиналу или у овереној копији. Лекарско уверење
о психичкој, физичкој и здравственој способности за рад са ученицима као доказ подноси се пре закључења уговора о раду
и не може бити старије од 6 месеци. Проверу психофизичких
способности за рад са ученицима вршиће надлежна служба за
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запошљавање, на захтев установе након прављења ужег избора кандидата. Уверење надлежног органа унутрашњих послова
о испуњености услова за пријем у радни однос из чл. 120 став
1 тачка 3 Закона о основама система образовања и васпитања
- службено прибавља школа. Рок за пријаву је 8 дана од дана
објављивања. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати. Пријаве са документацијом слати на адресу школе или
непосредно предати радним даном, од 09,00 до 15,30 часова, у
управи школе.

НОВИ СА Д
ОСНОВНА ШКОЛА
„20. ОКТОБАР“

21460 Врбас, Пете пролетерске 1/а
тел. 021/700-250
е-mail: skola20@open.telekom.rs

Директор

на мандатни период од 4 године

УСЛОВИ: да кандидат испуњава следеће услове: поседовање
одговарајућег образовања за наставника основне школе, за
педагога или психолога, из чл. 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;
дозвола за рад (лиценца), односно положен стручни испит за
наставника, педагога или психолога; најмање 5 година рада у
установи на пословима образовања и васпитања, након стеченог
одговарајућег образовања; држављанство Републике Србије; да
познаје језик на ком се изводи образовно-васпитни рад; да кандидат 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.
ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс доставити оригинале или оверене фотокопије: дипломе о одговарајућем високом образовању,
лиценце, односно уверења о положеном стручном испиту за
наставника, педагога или психолога, потврде о радном искуству
у области образовања и васпитања, уверења о држављанству,
извода из матичне књиге рођених, кратак преглед биографских
података са кретањем у служби. Докази о испуњавању услова конкурса који немају трајни карактер не могу бити старији
од 6 месеци. Лекарско уверење о психичкој, физичкој и здравственој способности за рад са децом и ученицима (не старије
од 6 месеци), подноси се пре закључења уговора о раду, а уверење о неосуђиваности правноснажном пресудом за кривична
дела утврђена у члану 120 став 1 тачка 3 Закона о основама
система образовања и васпитања (не старије од 6 месеци) - прибавља школа. Изабрани кандидат ступа на дужност по окончаном поступку избора регулисаног законом. Кандидат изабран
за директора школе дужан је да положи испит за директора, а
сходно условима прописаним Законом о основама система образовања и васпитања („Сл. гласник РС“, бр. 72/09, 52/11 и 55/13),
као и условима које прописује министар. Рок за пријављивање је
15 дана. На пријави обавезно назначити: „Пријава на конкурс за
директора“. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узети
у разматрање. Ближе информације о конкурсу могу се добити
код секретара школе и на број телефона: 021/700-250.
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ГИМНАЗИЈА „ЈОВАН ЈОВАНОВИЋ ЗМАЈ“
21000 Нови Сад, Златне греде 4
тел. 021/529-185

Директор

на мандатни период од 4 године

УСЛОВИ: одговарајуће образовање: на студијама другог степена (мастер академске студије, специјалистичке академске студије или специјалистичке струковне студије), у складу са Законом о високом образовању („Сл. гласник РС“, бр. 76/05, 100/07
- аутентично тумачење, 97/08, 44/10, 93/12 и 89/13), 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; да кандидат испуњава услове за наставника гимназије и стручног сарадника; психичка, физичка и здравствена 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; држављанство РС; да
зна језик на ком се остварује образовно-васпитни рад; да има
дозволу за рад - лиценцу, односно положен стручни испит; да
има обуку и положен испит за директора установе; најмање пет
година рада у установи на пословима образовања и васпитања,
након стеченог одговарајућег образовања.
ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс доставити: биографске податке са радном биографијом, оригинал или оверену фотокопију
дипломе о завршеном одговарајућем високом образовању, оригинал или оверену фотокопију уверења о положеном стручном
испиту - лиценци, оригинал или оверену фотокопију уверења о
положеном испиту за директора установе (пријава која не буде
садржала уверење о положеном испиту за директора школе
неће се сматрати непотпуном), потврду о раду у установи на
пословима образовања и васпитања, извод из матичне књиге
рођених, уверење о држављанству РС - не старије од 6 месеци,
уверење суда да против кандидата није покренута истрага, нити
је подигнута оптужница за кривична дела из надлежности суда,
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 - прибавља школа, лекарско уверење да кандидат има психичку, физичку и здравствену
способност за рад са децом и ученицима. Кандидат изабран за
директора школе дужан је да положи испит за директора, а сходно условима прописаним чланом 59 Закона о основама система
образовања и васпитања. Пријаве слати на наведену адресу, са
назнаком: „За конкурс за директора школе“. Рок за подношење
пријава је 15 дана. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се
разматрати. Ближе информације о конкурсу могу се добити на
број телефона: 021/529-185.

ПАНЧЕВО
ОШ „ЖАРКО ЗРЕЊАНИН“

26314 Банатско Ново Село, Маршала Тита 75
тел/факс: 013/615-003

Директор

на мандатни период од четири године

УСЛОВИ: одговарајуће високо образовање из чл. 8 став 2 Закона
о основама система образовања и васпитања 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, да кандидат испуњава услове
за наставника основне школе, педагога или психолога; поседовање држављанства Републике Србије; поседовање дозволе за
рад - лиценце за наставника васпитача или стручног сарадника основне школе; положен испит за директора основне школе;
најмање пет година рада у школи на пословима образовања и
васпитања, након стеченог одговарајућег образовања; да има
здравствену способност за рад са децом и ученицима; да против
кандидата није покренута истрага, нити подигнута оптужница;
Бесплатна публикација о запошљавању

да није осуђиван правноснажном пресудом за кривична дела из
чл. 120 ст. 1 тач. 3 Закона основама система образовања и васпитања. Уз пријаву приложити: диплому или оверену фотокопију
дипломе о стручној спреми, уверење о држављанству Републике
Србије и извод из матичне књиге рођених, уверење или копију
уверења о положеном стручном испиту, уверење или копију уверења о положеном испиту за директора, оверену копију радне
књижице или потврду о раду у установи на пословима образовања и васпитања, доказ о здравственој способности за рад са
децом и ученицима (лекарско уверење), уверење о некажњавању од надлежног суда, доказ из казнене евиденције у складу
са чл. 120 ст. 1 тач. 3 и ст. 4 Закона о основама система образовања и васпитања - прибавља школа, биографију са предлогом
програма рада. Изабрани кандидат који нема положен испит за
директора дужан је да га положи у року од годину дана од дана
ступања на дужност. Документа која се подносе могу бити оригинална или оверене фотокопије, не старије од 6 месеци. Конкурс
је отворен 15 дана од дана објављивања у публикацији „Послови“. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узимати у разматрање. Пријаве доставити на горенаведену адресу, са назнаком: „Конкурс за директора“.

ОСНОВНА ШКОЛА
„ПРЕДРАГ КОЖИЋ“

26224 Дубовац, Цара Лазара 94
тел. 013/767-081, 767-008
e-mail: оsdubovac@hemo.net, оsdubovac@cat.rs
www.predragkozic.wеbs.com

Директор

на мандатни период од 4 године

УСЛОВИ: За директора школе може бити изабрано лице које
испуњава следеће услове: 1. да поседује одговарајуће високо
образовање из члана 8 став 2 Закона о основама система образовања и васпитања, наставник, васпитач, стручни сарадник који
је стекао одговарајуће високо образовање: на студијама другог
степена (мастер академске студије, специјалистичке академске
студије или специјалистичке струковне студије), по пропису који
уређује високо образовање почев од 10.09.2005. године или на
основним студијама у трајању од најмање 4 године, по пропису
који је уређивао високо образовање до 10.09.2005. године; 2. да
поседује дозволу за рад (лиценцу); 3. да има психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и ученицима; 4.
да није осуђивано правноснажном пресудом за кривична дела
утврђена у члану 120 став 1 тачка 3 Закона о основама система
образовања и васпитања; 5. најмање 5 година рада у установи
на пословима васпитања и образовања, после стеченог одговарајућег образовања; 6. држављанство Републике Србије; 7. да
зна језик на ком се остварује васпитно-образовни рад; 8. положен испит за директора. Уколико нема положен испит за директора, кандидат је дужан да исти положи у року од годину дана
од дана ступања на дужност, у супротном му престаје дужност
директора (чл. 59 став 10 и 11 ЗОСОВ). Услови из става 1 тач. 1,
2, 5, 6 и 7 доказују се приликом подношења пријаве на конкурс,
услови из тачке 3 - пре закључења уговора о раду, док доказ из
тачке 4 прибавља школа за све кандидате. Директор се бира на
мандатни период од 4 године. Рок за пријављивање је 15 дана од
дана објављивања у публикацији ‚‘Послови‘‘.
ОСТАЛО: Уз пријаву кандидат је дужан да достави: биографију
са кратким прегледом кретања у служби и предлогом програма рада директора школе, оверен препис дипломе о завршеном
одговарајућем високом образовању, оверен препис уверења
о положеном стручном испиту или лиценцу, потврду о раду у
области образовања и васпитања (најмање 5 година рада у
области образовања и васпитања са високим образовањем),
уверење о држављанству РС (не старије од 6 месеци), извод
из матичне књиге рођених (не старији од 6 месеци или трајан),
доказ о знању језика на ком се остварује образовно-васпитни
рад (српски језик), осим за кандидате који су образовање стекли
на том језику, уверење да против кандидата није покренута
истрага, нити је подигнута оптужница код надлежног суда (не
старије од 6 месеци), оверен препис радне књижице и остала
документа која могу послужити приликом доношења одлуке о
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избору директора. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се
узети у разматрање. Пријаве се могу поднети лично или поштом
и слати у затвореним ковертама на горенаведену адресу, са назнаком: ‚‘За конкурс‘‘. Ближе информације могу се добити у школи, на бројеве телефона: 013/767-081 и 767-008.

ПОЖ АРЕВАЦ
ОСНОВНА ШКОЛА
„БАТА БУЛИЋ“

12300 Петровац, Јована Јовановића Змаја 1
тел. 012/331-179

Наставник биологије

на одређено време до повратка запосленог са функције

УСЛОВИ: VII степен стручне спреме одговарајућег занимања,
према Правилнику о степену и врсти образовања наставника и
стручних сарадника у основној школи („Службени гласник РС“,
бр. 11/2012 и 15/2013). Кандидати треба да испуњавају следеће
услове: да поседују одговарајуће образовање из члана 8 Закона
о основама система образовања и васпитања („Службени гласник РС“, бр. 72/2009, 52/2011 и 55/2013) и Правилника о степену
и врсти образовања наставника и стручних сарадника у основној
школи („Службени гласник РС - Просветни гласник“, бр. 11/2012,
15/2013), да испуњавају остале услове прописане чланом 120
став 1 тач. 1, 2, 3, 4 и 5 Закона о основама система образовања и
васпитања. Потпуна пријава треба да садржи: краћу биографију
(кандидати достављају уз пријаву), оверену фотокопију дипломе
о стеченом одговарајућем образовању (кандидати достављају уз
пријаву), доказ о поседовању држављанства Републике Србије
(уверење о држављанству), извод из матичне књиге рођених (оригинал или оверена фотокопија) и доказ да се не води
истрага за кривична дела из члана 120 став 1 тачка 3 Закона
о основама система образовања и васпитања. Доказ о поседовању психичке, физичке и здравствене способности за рад са
децом и ученицима (лекарско уверење) подноси само изабрани
кандидат, пре закључења уговора о раду. Уколико одговарајуће
образовање није стечено на српском језику, кандидат доставља
доказ издат од одговарајуће високошколске установе о познавању језика на ком се изводи образовно-васпитни рад. Школа
прибавља уверење да кандидат није осуђиван правноснажном
пресудом за кривична дела из члана 120 став 1 тачка 3 Закона.
Наведена документа не смеју бити старија од 6 месеци, а приложене фотокопије морају бити оверене од надлежног органа
као доказ да су верне оригиналу. У складу са чланом 130 став
4 Закона о основама система образовања и васпитања, проверу
психофизичких способности врши Национална служба за запошљавање, применом стандардизованих поступака.
Пријаве слати на горенаведену адресу, са назнаком: „За конкурс“, лично или препорученом поштом. Рок за пријаву је 8 дана
од дана објављивања. Непотпуне и неблаговремене пријаве
неће се разматрати.

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

Васпитач

на одређено време
6 извршилаца

УСЛОВИ: више образовање, односно одговарајуће високо образовање на студијама првог степена (основне струковне или
основне академске студије) у трајању од три године или на студијама другог степена (мастер академске студије, специјалистичке академске студије или специјалистичке струковне студије) васпитач и најмање 1 година радног искуства.

Медицинска сестра - васпитач
на одређено време
2 извршиоца

УСЛОВИ: средња медицинска школа, смер медицинска сестра васпитач и најмање 1 година радног искуства.
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Спремачица

на одређено време

УСЛОВИ: осмогодишња школа - I степен стручне спреме.
ОСТАЛО: Кандидат уз пријаву мора да достави: уверење о
држављанству Републике Србије - не старије од 6 месеци, оверену фотокопију трајног извода из матичне књиге рођених, диплому - сведочанство (или оверен препис) о стеченој стручној спреми. Лекарско уверење о психофизичкој и општој здравственој
способности за рад са децом доставља се након доношења одлуке о избору кандидата. Уверење да кандидат није правноснажно осуђиван за кривична дела утврђена чланом 120 став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања и васпитања (‚‘Сл.
гласник РС‘‘, бр. 72/09, 52/11 и 55/13) - прибавља установа по
службеној дужности. Рок за пријаву је 8 дана од дана објављивања. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узети у разматрање. Пријаве доставити на адресу установе, са назнаком:
‚‘Пријава на оглас‘‘.

ПОНИШТЕЊЕ КОНКУРСА
ОШ „БАТА БУЛИЋ“

12300 Петровац на Млави, Јована Јовановића Змаја 1
тел. 012/331-179

Конкурс објављен 16.10.2013. године у публикацији
‘‘Послови‘‘, поништава се за радна места: наставник техничког и информатичког образовања, са 30% радног
времена; наставник хемије, са 80% радног времена;
наставник математике; наставник математике, са 75%
радног времена. Остали део конкурса је непромењен.

ОСНОВНА ШКОЛА
“БРАНКО РАДИЧЕВИЋ”
12223 Голубац, Рудничка 9
тел. 012/678-129
тел/факс: 012/678-642

Директор

на мандатни период од 4 године

УСЛОВИ: да кандидати испуњавају услове прописане чланом
8 став 2 и чланом 120 Закона о основама система образовања
и васпитања („Службени гласник РС“, бр. 72/2009, 52/2011 и
55/2013): одговарајуће 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 стечено образовање 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, педагога или психолога; да поседују психичку,
физичку и здравствену способност за рад са ученицима (лекарско уверење доставља кандидат који одлуком Школског одбора
буде изабран за директора, у року од три дана од дана доношења одлуке); да кандидат 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 српски језик; да поседује дозволу за
рад наставника, педагога или психолога; да је прошао обуку и
положио испит за директора установе (изабрани кандидат који
нема положен испит за директора дужан је да исти положи у
року од годину дана од дана ступања на дужност); најмање 5
година рада у установи на пословима образовања и васпитања,
након стеченог одговарајућег образовања.
ОСТАЛО: Кандидати уз пријаву треба да доставе: извод из матичне књиге рођених, уверење о држављанству РС (не старије од 6
месеци), оверен препис или оверену фотокопију дипломе о стеченом одговарајућем образовању, доказ о знању српског језика
(уколико одговарајуће образовање није стечено на српском језику), оверен препис или оверену фотокопију уверења о положеном стручном испиту, односно испиту за лиценцу за наставника,
педагога или психолога за рад у школи, потврду о радном стажу
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у области образовања и васпитања, 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,
радну биографију, оквирни план рада за време мандата. Рок за
пријаву је 15 дана од дана објављивања у публикацији ‚‘Послови‘‘. Пријаву са доказима о испуњености свих услова конкурса
доставити у назначеном року, у затвореној коверти, са назнаком:
„Конкурс за директора“, лично или на адресу школе. Непотпуне
и неблаговремене пријаве неће бити узете у разматрање.

ОСНОВНА ШКОЛА
“БРАНКО РАДИЧЕВИЋ”
12223 Голубац, Рудничка 9
тел. 012/678-129
тел/факс: 012/678-642

Наставник енглеског језика

за рад у централној школи, ради замене запослене на
породиљском одсуству и одсуству са рада ради неге детета
започетом 11.07.2014. године, на одређено време

Наставник разредне наставе

за рад у издвојеном одељењу у Усију, ради замене
запослене на породиљском одсуству и одсуству са рада
ради неге детета започетом 16.07.2014. године, на
одређено време

УСЛОВИ: да кандидати имају одговарајуће образовање прописано чл. 8 Закона о основама система образовања и васпитања
(‘‘Сл. гласник РС‘‘, бр. 72/2009, 52/2011 и 55/2013) и одговарајуће
звање према Правилнику о врсти стручне спреме наставника,
васпитача и стручних сарадника у основној школи, са или без
радног искуства, да имају психичку, физичку и здравствену способност за рад са ученицима, да нису осуђивани правноснажном
пресудом за кривична дела прописана чланом 120 став 1 тачка
3 Закона о основама система образовања и васпитања - о чему
доказ прибавља школа, да су држављани Републике Србије, да
поседују доказ о знању српског језика (уколико одговарајуће
образовање није стечено на српском језику). Уз пријаву кандидати треба да приложе доказе о испуњавању услова конкурса.
Рок за пријављивање је 8 дана од дана објављивања у публикацији ‘‘Послови‘‘. Пријаве се шаљу на адресу школе. Непотпуне и
неблаговремене пријаве неће се узети у разматрање.

СМЕДЕРЕВО
ОСНОВНА ШКОЛА
„АКАДЕМИК РАДОМИР ЛУКИЋ“
11318 Милошевац, Трг јединства 13
тел. 026/802-233

Директор

на период од 4 године

УСЛОВИ: VII степен стручне спреме, да кандидат поседује одговарајуће високо образовање из члана 8 став 2 Закона о основама система образовања и васпитања („Сл. гласник РС“, бр.
72/09, 52/11 и 55/13): одговарајуће високо образовање стечено на студијама другог степена (мастер академске студије, специјалистичке академске студије или специјалистичке струковне
студије), по пропису који уређује високо образовање почев од
10.09.2005. године или на основним студијама у трајању од
најмање 4 године, по пропису који је уређивао високо образовање до 10.09.2005. године; да испуњава услове за наставника
основне школе, педагога и психолога; да поседује дозволу за
рад за наставника, психолога и педагога; 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; да није осуђиван
правноснажном пресудом за кривична дела утврђена у чл. 120
став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања и васпиБесплатна публикација о запошљавању

тања; да зна језик на ком се остварује образовно-васпитни рад;
обука и положен испит за директора установе (програм обуке
за директора школе и подзаконски акти о полагању испита за
директора школе нису донети, па ће изабрани кандидат бити у
обавези да у законском року положи испит за директора школе,
када се створе услови).
ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс доставити: уверење о држављанству РС (не старије од 6 месеци), преглед кретања у служби са
биографским подацима, оквирни план рада за време мандата,
оверен препис/фотокопију дипломе о одговарајућем високом
образовању, оверен препис/фотокопију дипломе о положеном
стручном испиту - дозвола за рад, потврду о раду у области образовања (оригинал), извод из матичне књиге рођених (оригинал
или оверену копију), доказ о познавању језика на ком се остварује образовно-васпитни рад (уколико одговарајуће образовање
није стечено на српском језику), уверење да кандидати нису
осуђивани за кривична дела утврђена чланом 120 став 1 тачка
3 Закона о основама система образовања и васпитања (извод из
евиденције МУП-а - прибавља школа по службеној дужности),
уверење о општој здравственој способности (психофизичка способност за рад са децом) - доставља се непосредно пре закључивања уговора о раду. Рок за пријављивање је 15 дана од дана
објављивања. Пријаве са документацијом доставити лично или
поштом на адресу школе, са назнаком: „Конкурс за директора
школе“. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати. Додатне информације могу се добити на број телефона:
026/802-233.

СОМБОР
ОСНОВНА ШКОЛА
„КОСТА СТАМЕНКОВИЋ“

25244 Српски Милетић, Светог Саве 25

Директор

на мандатни период од четири године

УСЛОВИ: одговарајуће високо образовање предвиђено чланом 8
став 2 Закона о основама система образовања и васпитања („Сл.
гласник РС“, бр. 55/2013) стечено на студијама другог степена
(мастер академске студије, специјалистичке академске студије
или специајлистичке 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;
поседовање лиценце за рад; најмање 5 година рада у установи
на пословима образовања и васпитања; да кандидат поседује
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 и васпитања; држављанство Републике
Србије; да зна језик на ком се остварује образовно-васпитни рад.
ОСТАЛО: Уз пријаву се подноси: диплома (оригинал или оверен
препис), доказ о лиценци за рад, доказ о радном стажу, уверење
о држављанству (не старије од шест месеци), биографија са
кратким прегледом кретања у служби. Уверење о некажњавању
прибавља школа, а доказ о психичкој, физичкој и здравственој
способности за рад са децом и ученицима (лекарско уверење,
не старије од шест месеци), подноси се пре закључења уговора
о раду са изабраним кандидатом. Непотпуне и неблаговремене
пријаве неће се узети у разматрање. Пријаве се подносе на горенаведену адресу.

Унапредите своје пословање
30.07.2014. | Број 580 |
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СРЕДЊА ШКОЛА „СВЕТИ САВА“
25000 Сомбор, Подгоричка 7
тел. 025/432-810

Директор

на мандатни 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 - дипломске
академске студије - мастер, специјалистичке академске студије,
у складу са Законом о високом образовању или на основним студијама у трајању од најмање четири године, по пропису који је
уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. године);
испуњавање услова за наставника средње стручне школе у подручјима рада: текстилство и кожарство, личне услуге или хемија,
неметали и графичарство, за педагога или психолога; дозвола за
рад (лиценца), обука и положен испит за директора и најмање
пет година рада у установи на пословима образовања и васпитања, након стеченог одговарајућег образовања; лекарско уверење о психичкој, физичкој и здравственој способности за рад
са децом и ученицима; држављанство Републике Србије; знање
језика на ком се остварује образовно-васпитни рад; да кандидат није осуђиван правноснажном пресудом за кривична дела
утврђена у члану 120 став 1 тачка 3 Закона о основама система
образовања и васпитања.
ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс приложити: биографију са кратким прегледом кретања у служби и предлогом програма рада
директора школе, оверен препис/фотокопију дипломе о стеченом образовању (служи као доказ у познавању језика на ком се
остварује образовно-васпитни рад), оверен препис/фотокопију
документа о положеном испиту за лиценцу, односно стручном
испиту, извод из матичне књиге рођених, уверење о држављанству (не старије од 6 месеци), уверење да кандидат није осуђиван
(прибавља школа по службеној дужности), лекарско уверење о
психичкој, физичкој и здравственој способности за рад са децом
и ученицима - подноси изабрани кандидат. Рок за пријављивање
је 15 дана од дана објављивања. Неблаговремене и непотпуне
пријаве неће се узети у разматрање.

СРЕДЊА ГРАЂЕВИНСКА И
ДРВОПРЕРАЂИВАЧКА
СТРУЧНА ШКОЛА
25260 Апатин, Блок 112 бб
тел. 025/773-211

Директор

на период од 4 године

УСЛОВИ: да кандидат испуњава следеће услове: одговарајуће
образовање на студијама другог степена (мастер академске студије, специјалистичке академске студије или специјалистичке
струковне студије), по пропису који уређује високо образовање
почев од 10. септембра 2005. године, на основним студијама у
трајању од најмање четири године, по пропису који је уређивао
високо образовање до 10. септембра 2005. године, за наставника
гимназије, за подручје рада гимназије, за педагога и психолога; да има дозволу за рад, обуку 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; да није осуђиван 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; држављанство Републике Србије.
ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс кандитат подноси: биографске
податке, односно радну биографију; диплому или оверену копију
дипломе о завршеном одговарајућем високом образовању; оверену копију уверења о положеном стручном испиту (дозвола за
рад); оверену потврду о годинама рада у установи на пословима
образовања и васпитања; дозволу за рад директора; уверење о
држављанству; извод из матичне књиге рођених; лекарско уве-
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рење да има психичку, физичку и здравствену способност за рад
са децом и ученицима; уверење да није осуђиван правноснажном пресудом - овај доказ прибавља школа службеним путем.
Дозволу за рад директора кандидат не доставља, с обзиром да
надлежно Министарство просвете није организовало полагање
испита за директора школе. Пријава која не буде садржала наведени документ неће се сматрати непотпуном, а изабрани кандидат биће у обавези да у законском року положи испит за директора школе. Лекарско уверење подноси се пре закључења уговора
о раду. Уверење о неосуђиваности прибавља школа службеним
путем. Рок за пријављивање је 15 дана. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће бити разматране. Пријаве се достављају
на горенаведену адресу. Ближа обавештења могу се добити у
секретаријату школе, на број телефона: 025/773-211.

СУБОТИЦА
ОШ „ЂУРО САЛАЈ“

24000 Суботица, Петефи Шандора 19, тел. 024/525-743

Професор српског језика

на одређено време, за наставу у одељењима на српском
наставном језику, до повратка одсутне запослене

УСЛОВИ: Поред општих услова прописаних Законом о раду, кандидат треба да испуњава и услове прописане чланом 120 Закона
о основама система образовања и васпитања („Службени гласник РС“, бр. 72/09, 52/11 и 55/13): одговарајуће образовање
сходно Правилнику о степену и врсти образовања наставника и
стручних сарадника у основној школи („Службени гласник РС“,
бр. 11/2012 и 15/13), наставник мора да има и образовање из
психолошких, педагошких и методичких дисциплина из члана
8 став 4 Закона, психичку, физичку и здравствену способност
за рад са децом и ученицима, да није правноснажном пресудом
осуђен за кривична дела утврђена у члану 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 одговарајућем образовању, уверење о образовању из психолошких, педагошких
и методичких дисциплина стечених у току студија или након
дипломирања (од најмање 30 бодова и шест бодова праксе у
установи, у складу са Европским системом преноса бодова), које
издаје високошколска установа у складу са студијским програмом по коме је кандидат стекао одговарајуће образовање или
доказ да је у току студија положио испите из педагогије и психологије или оверену фотокопију о положеном стручном испиту,
односно испиту за лиценцу, доказ о држављанству Републике
Србије (оригинал или оверену фотокопију), доказ о знању језика
на ком се остварује образовно-васпитни рад, за рад на језику
националне мањине, у складу са законом. Лекарско уверење о
психичкој, физичкој и здравственој способности за рад са децом
и ученицима изабрани кандидат подноси пре закључења уговора о раду, док доказ о неосуђиваности кандидата за горенаведена кривична дела прибавља школа. Пријаву са доказима о
испуњавању услова за заснивање радног односа на наведеним
радним местима и биографијом доставити на адресу школе. Рок
за пријаву је 8 дана од дана објављивања. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће бити узете у разматрање.

Професор ликовне културе

на одређено време, за наставу у одељењима на мађарском
наставном језику, до повратка одсутне запослене, са 25%
радног времена

УСЛОВИ: Поред општих услова прописаних Законом о раду, кандидат треба да испуњава и услове прописане чланом 120 Закона
о основама система образовања и васпитања („Службени гласник РС“, бр. 72/09, 52/11 и 55/13): одговарајуће образовање
сходно Правилнику о степену и врсти образовања наставника и
стручних сарадника у основној школи („Службени гласник РС“,
бр. 11/2012 и 15/13), наставник мора да има и образовање из
психолошких, педагошких и методичких дисциплина, из члана
8 став 4 Закона, психичку, физичку и здравствену способност
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за рад са децом и ученицима, да није правноснажном пресудом
осуђиван за кривична дела утврђена у члану 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 одговарајућем образовању, уверење о образовању из психолошких, педагошких
и методичких дисциплина стечених у току студија или након
дипломирања (од најмање 30 бодова и шест бодова праксе у
установи, у складу са Европским системом преноса бодова), које
издаје високошколска установа у складу са студијским програмом по коме је кандидат стекао одговарајуће образовање или
доказ да је у току студија положио испите из педагогије и психологије или оверену фотокопију о положеном стручном испиту,
односно испиту за лиценцу, доказ о држављанству Републике
Србије (оригинал или оверену фотокопију), доказ о знању језика
на ком се остварује образовно-васпитни рад, за рад на језику
националне мањине, у складу са законом. Лекарско уверење о
психичкој, физичкој и здравственој способности за рад са децом
и ученицима изабрани кандидат подноси пре закључења уговора о раду, док доказ о неосуђиваности кандидата за горенаведена кривична дела прибавља школа. Пријаву са доказима о
испуњавању услова за заснивање радног односа на наведеним
радним местима и биографијом доставити на адресу школе. Рок
за пријаву је 8 дана од дана објављивања. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће бити узете у разматрање.

ОШ „МИЛОШ ЦРЊАНСКИ“
24000 Суботица, Банијска 67

Директор

на мандатни период од четири године

УСЛОВИ: За директора може бити изабрано лице које испуњава
следеће услове прописане чланом 59, чланом 8 став 2 и чланом
120 Закона о основама система образовања и васпитања („Сл.
гласник РС“, бр. 72/2009, 52/2011 и 55/2013): да поседује 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 четири године, по пропису који је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. године), за наставника
основне школе, педагога или психолога; да поседује дозволу за
рад (лиценцу); да је савладало обуку и да има 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; држављанство Републике Србије; да није осуђивано 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.
ОСТАЛО: Директор се бира на мандатни период од четири године. Уз пријаву на конкурс приложити: оверен препис/фотокопију
дипломе о стеченом одговарајућем образовању, оверен препис/
фотокопију документа о положеном испиту за лиценцу, односно
стручном испиту, доказ о знању језика на ком се изводи образовно-васпитни рад (уколико одговарајуће образовање није стечено
на том језику), потврду о радном стажу (најмање пет година рада
у установи на пословима образовања и васпитања, након стеченог одговарајућег образовања), оригинал или оверену фотокопију уверења о држављанству Републике Србије, биографију
са кратким прегледом кретања у служби и предлогом програма
рада директора школе. Лекарско уверење о психичкој, физичкој
и здравственој способности за рад са децом и ученицима подноси се пре закључења уговора о раду. Уверење да кандидат није
осуђиван за кривична дела утврђена чланом 120 став 1 тачка 3
Закона о основама система образовања и васпитања - прибавља
школа. Изабрани кандидат дужан је да савлада обуку и положи испит за директора ради стицања лиценце за директора на
Бесплатна публикација о запошљавању

начин и у роковима које пропише министар, а у складу са чланом
59 Закона о основама система образовања и васпитања. Рок за
пријављивање је 15 дана од дана објављивања у публикацији
„Послови“. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узети у
разматрање. Пријаве са доказима о испуњавању услова конкурса и радно-професионалном биографијом подносе се на адресу
школе, са назнаком: „За конкурс за избор директора школе“ или
лично у просторијама секретара школе. Ближе информације о
конкурсу могу се добити код секретара школе, на број телефона:
024/548-272.

ШАБАЦ
ЕКОНОМСКО-ТРГОВИНСКА ШКОЛА ШАБАЦ
15000 Шабац, Масарикова 29
тел. 015/350-274, 350-270

Директор

на мандатни период од 4 године

УСЛОВИ: да кандидат испуњава следеће услове: одговарајуће
високо образовање: на студијама другог степена (дипломске
академске студије или специјалистичке струковне студије), у
складу са Законом о високом образовању („Службени гласник
РС“, бр. 76/05, 100/07 - аутентично тумачење и 90/08), почев од
10.09.2005. године; високо образовање на основним студијама у
трајању од најмање четири године, по пропису који је уређивао
високо образовање до 10.09.2005. године; да испуњава услове
за наставника средње стручне школе за подручје рада економија, право и администрација и трговина, угоститељство и туризам, за педагога и психолога школе; 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 има дозволу
за рад, обуку 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 у законском року положи испит за директора);
најмање пет година рада у установи на пословима образовања и
васпитања, након стеченог одговарајућег образовања.
ОСТАЛО: Директор школе се бира на мандатни период од четири
године и нема ограничења за поновни избор. Директору школе
мирује радни однос за време првог изборног периода на радном
месту са ког је изабран. Уз пријаву на конкурс кандидат за директора школе подноси: биографске податке, односно радну биографију; оверену фотокопију дипломе о завршеном одговарајућем
високом образовању; оверену фотокопију уверења о положеном
испиту за лиценцу, стручном испиту (дозволи за рад); потврду о
раду у области образовања; уверење о држављанству, не старије од 6 месеци; извод из матичне књиге рођених; уверење
суда да против њега није покренута истрага, нити је подигнута
оптужница за кривично дело из надлежности суда, не старије
од 6 месеци; програм рада школе и развојне планове за време
трајања мандата; остала документа која могу послужити приликом доношења одлуке о избору. Лекарско уверење да кандидат
има психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом
и ученицима, не старије од 6 месеци, кандидат који буде изабран
доставиће приликом закључивања уговора о раду. Школа прибавља 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.
Непотпуне и неблаговремене пријаве комисија неће разматрати. Рок за подношење пријаве је 15 дана од дана објављивања
у публикацији „Послови“. Конкурсна документација доставља се
на горенаведену адресу.
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ВАЉЕВО
ПРВА ОСНОВНА ШКОЛА

14000 Ваљево, Карађорђева 122
тел. 014/225-066

Директор

на период од четири године

УСЛОВИ: За директора школе може бити изабрано лице које има
одговарајуће високо образовање стечено на студијама другог
степена (дипломске академске студије - мастер, специјалистичке академске студије или специјалистичке струковне студије), у
складу са Законом о високом образовању („Службени гласник
РС“, бр. 76/05, 100/07 - аутентично тумачење и 90/08), 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, за педагога или психолога школе; 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; 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 зна језик на ком се
остварује образовно-васпитни рад (српски језик); држављанство
Републике Србије.
ОСТАЛО: Уз пријаву кандидат подноси: оверену фотокопију
дипломе о стеченом одговарајућем високом образовању; оверену фотокопију уверења о положеном испиту за лиценцу, стручном испиту (дозволи за рад); потврду да има најмање пет година
рада у установи образовања, након стеченог одговарајућег образовања; лекарско уверење као доказ да има психичку, физичку и
здравствену способност за рад са децом и ученицима (не старије
од шест месеци); доказ да зна српски језик (диплома издата на
српском језику или доказ о положеном испиту из српског језика
по програму одговарајуће високошколске установе, ако кандидат није стекао високо образовање на српском језику); уверење
о држављанству Републике Србије; извод из матичне књиге
рођених; биографију са кратким прегледом кретања у служби;
доказе о стручним и организационим способностима (необавезно). Доказ из члана 120 став 1 тачка 3 Закона о основама система
образовања и васпитања - уверење да кандидат није осуђиван
за кривична дела утврђена овим чланом - прибавља школа службеним путем. Испит за директора школе изабрани кандидат је у
обавези да положи у законском року, након доношења подзаконског акта од стране министра просвете. Сва поднета документа
не могу бити старија од шест месеци. Рок за пријављивање је
15 дана од дана објављивања. Својеручно потписане пријаве и
документа достављају се на горенаведену адресу, са назнаком:
„Конкурс за директора“.

од дана објављивања. Уз пријаву кандидат подноси: биографске податке, односно радну биографију; оверену копију дипломе о стеченом одговарајућем образовању; оверену копију уверења о положеном стручном испиту (односно лиценцу); потврду
о радном искуству са подацима о пословима које је обављао
(најмање пет година радног стажа у области образовања и васпитања, након стеченог одговарајућег образовања); уверење
о држављанству (оригинал или оверену фотокопију); извод из
матичне књиге рођених (оригинал или оверену фотокопију, не
старије од шест месеци); уверење основног суда да се против
кандидата не води кривични поступак; уверење МУП-а да кандидат није осуђиван у складу са одредбама члана 120 став 1
тачка 3 Закона о основама система образовања и васпитања;
да има психичку, физичку и здравствену способност за рад са
ученицима (лекарско уверење). Документација се подноси у оригиналу или оверене фотокопије. Благовременом пријавом сматра се пријава предата у року утврђеном конкурсом. Уколико је
пријава поднета препоручено, поштом, тада се као дан пријема
рачуна дан пријема пошиљке од стране поште. Ако је последњи
дан конкурсног рока за пријем пријаве недеља или дан државног
празника, рок за пријем пријава помера се за следећи радни дан.
Под потпуном пријавом сматра се пријава која у прилогу садржи
документа којима кандидат доказује да испуњава услове назначене у конкурсу.

ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА „КАЈА“
14240 Љиг, Краљице Марије бб
тел. 014/3445-286

Васпитач

на одређено време до повратка запослене са породиљског
боловања

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме одговарајућег занимања
(васпитач). Сходно члану 8, члану 120 и члану 121 Закона о
основама система образовања и васпитања, кандидат треба да
испуњава следеће услове: одговарајуће образовање, да поседује
психичку, физичку и здравствену способност за за рад са децом,
да није осуђиван правноснажном пресудом за кривична дела
утврђена у члану 120 Закона о основама система образовања и
васпитања, држављанство Републике Србије. Као докази подносе се: оверен препис дипломе, извод из матичне књиге рођених,
уверење о држављанству, уверење о неосуђиваности и лекарско
уверење (приликом закључења уговора о раду). Кандидати који
уђу у ужи избор биће упућени на претходну психолошку процену
способности за рад са децом, у Националну службу за запошљавање у Ваљеву. Пријаве са биографијом (обавезно са контакт
телефоном) подносе се на горенаведену адресу, са назнаком:
„Конкурс за васпитача“.

В РА Њ Е
ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА
„НАША РАДОСТ“

ОШ „МИЛЕ ДУБЉЕВИЋ“

17520 Бујановац, Вука Караџића бб
тел. 017/651-141

Директор

на одређено време ради замене одсутне запослене преко 60
дана (до повратка раднице са боловања)

УСЛОВИ: За директора школе може да буде изабрано лице које
има одговарајуће образовање за наставника, педагога и психолога предвиђено чланом 8 став 2 Закона о основама система образовања и васпитања („Службени гласник РС“, бр. 72/09,
52/11 и 55/13); лиценцу за наставника, педагога или психолога;
положен испит за директора школе; најмање пет година радног
стажа у области образовања и васпитања (напомена: Школски
одбор изабраће кандидата који испуњава све наведене услове
и поднесе предвиђено, а изабрани кандидат биће у обавези да
у року од годину дана од дана доношења подзаконског акта из
члана 59 став 9 овог Закона, положи испит за директора школе).
Мандат директора тече од дана ступања на дужност. Пријава
са доказима о испуњавању услова подноси се на горенаведену
адресу, са назнаком: „Конкурс за директора“, у року од 15 дана

УСЛОВИ: IV степен стручне спреме, да је кандидат држављанин Републике Србије, да има психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом, да није осуђиван правноснажном пресудом за кривична дела из чл. 120 ст. 1 тач. 3 Закона
основама система образовања и васпитања. Уз пријаву кандидат
подноси: диплому о стручној спреми и уверење о држављанству
РС. Пријаве слати на адресу установе, у року од 8 дана од дана
објављивања у публикацији „Послови“.

14224 Лајковац, Светог Саве 3
тел. 014/3431-300, 3431-336
на период од четири године
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ШКОЛА ЗА ОСНОВНО МУЗИЧКО
ОБРАЗОВАЊЕ И ВАСПИТАЊЕ

17520 Бујановац, Карађорђа Петровића 294
тел. 017/654-076

Директор

на мандатни период од четири године

УСЛОВИ: За директора може бити изабрано лице које испуњава следеће услове: поседовање одговарајућег високог образовања из члана 8 став 2 Закона о основама система образовања
и васпитања (високо образовање за школе за основно музичко
образовање и васпитање 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 уређивао високо образовање до 10. септембра 2005.
године), за наставника музичке школе, педагога или психолога;
поседовање дозволе за рад (лиценца); поседовање психичке,
физичке и здравствене способности за рад са децом и ученицима; поседовање држављанства Републике Србије; неосуђиваност правноснажном пресудом за кривична дела из чл. 120
ст. 1 тач. 3 Закона основама система образовања и васпитања;
непостојање дискриминаторног понашања, утврђеног у складу
са законом; најмање пет година рада у установи на пословима
образовања и васпитања, након стеченог одговарајућег образовања. Директор школе се бира на период од четири године.
ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс приложити: доказ о држављанству (извод из матичне књиге рођених или уверење о држављанству), оверен препис/фотокопију дипломе о стеченом образовању, оверен препис/фотокопију документа о положеном испиту
за лиценцу, односно стручном испиту, доказ о знању језика на
ком се изводи образовно-васпитни рад (осим кандидата који су
одговарајуће образовање стекли на том језику), потврду о радном искуству, преглед кретања у служби са биографским подацима, доказе о својим стручним и организационим способностима. Ближе информације о конкурсу могу се добити код секретара
школе и на број телефона: 017/654-076. Рок за пријављивање је
15 дана од дана објављивања у публикацији „Послови“. Документацију слати на адресу школе. Неблаговремене и непотпуне
пријаве неће се узимати у разматрање.

ОШ „БРАНКО РАДИЧЕВИЋ“
17500 Врање, Косовска бб
тел. 017/421-795

Директор

на период од четири године

УСЛОВИ: За директора школе може бити изабрано лице које
испуњава следеће услове: поседовање одговарајућег високог
образовања из члана 8 став 2 Закона о основама система образовања и васпитања (високо образовање стечено на студијама
другог степена - дипломске академске студије - мастер, специјалистичке академске студије или специјалистичке струковне студије, у складу са Законом о високом образовању или на основним студијама у трајању од најмање 4 године, по прописима који
су уређивали високо образовање до 10. септембра 2005. године)
за наставника основне школе, педагога или психолога, поседовање дозволе за рад - лиценце, поседовање психичке, физичке
и здравствене способности за рад са децом и ученицима, поседовање држављанства Републике Србије, неосуђиваност правноснажном пресудом за кривична дела утврђена у члану 120 став
1 тачка 3 Закона о основама система образовања и васпитања,
најмање 5 година рада у установи на пословима образовања и
васпитања, након стеченог одговарајућег образовања. Директор
се бира на период од 4 године. Рок за пријављивање је 15 дана
од дана објављивања. Неблаговремене и непотпуне пријаве
неће се узети у обзир.
ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс кандидат треба да приложи: доказ о држављанству (извод из матичне књиге рођених
и уверење о држављанству), оверен препис дипломе о стечеБесплатна публикација о запошљавању

ном образовању, оверен препис документа о положеном испиту за лиценцу, односно стручном испиту, потврду о радном
искуству, преглед кретања у служби са биографским подацима.
Ближе информације о конкурсу могу се добити на број телефона: 017/421-795 или у просторијама школе. Пријаве се подносе
искључиво у писаној форми, на адресу школе или поштом.

ОШ „ЈОВАН ЈОВАНОВИЋ ЗМАЈ“
17500 Врање, Јужноморавска 9
тел. 017/421-602, 422-245

Директор

на период од четири године

УСЛОВИ: да кандидат има одговарајуће високо образовање у
складу са чл. 8 став 2 Закона о основама система образовања и
васпитања (на студијама другог степена, дипломске академске
студије - мастер, специјалистичке академске студије или специјалистичке струковне студије), у складу са Законом о високом
образовању („Службени гласник РС“, бр. 76/05, 100/07 - аутентично тумачење и 90/08), почев од 10.09.2005. године, високо образовање на основним студијама у трајању од најмање
4 године, по пропису који је уређивао високо образовање до
10.09.2005. године; да испуњава услове за наставника основне
школе, педагога или психолога; 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 има дозволу
за рад (лиценцу), обуку и положен испит за директора установе
(с обзиром да програм обуке за директора школе и Правилник
о полагању испита за директора школе нису донети, избрани
кандидат биће у обавези да у законском року положи испит за
директора) и најмање пет година рада у установи на пословима
образовања и васпитања, након стеченог одговарајућег образовања.
ОСТАЛО: Директор школе се бира на мандатни период од четири
године и нема ограничења за поновни избор. Директору школе
мирује радни однос за време првог изборног периода на радном
месту са кога је изабран. Уз пријаву на конкурс кандидат подноси: биографске податке, односно радну биографију, оверен
препис/фотокопију дипломе о завршеном одговарајућем високом образовању, оверен препис/фотокопију документа о положеном испиту за лиценцу, односно стручном испиту, потврду о
радном искуству у области образовања и васпитања, уверење о
држављанству, извод из матичне књиге рођених (не старији од
6 месеци) и лекарско уверење. Доказ о психичкој способности за
рад са децом и ученицима кандидат прибавља пре закључења
уговора о раду. Школа прибавља уверење да кандидат није
осуђиван правноснажном пресудом за горенаведена кривична
дела. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати. Рок за подношење пријава је 15 дана од дана објављивања.
Пријаве се достављају на адресу школе. За додатне информације
контактирати секретара школе, на број телефона: 017/421-602.

ВРШАЦ
ОШ „ЂУРА ЈАКШИЋ“

26333 Павлиш, Жарка Зрењанина 79
тел. 013/891-130

Директор

на период од 4 године

УСЛОВИ: Кандидати поред законом прописаних општих услова
треба да испуњавају и следеће услове: да поседују одговарајуће
високо образовање из члана 8 став 2 и 3 Закона о основама система образовања и васпитања (високо образовање стечено на
студијама другог степена - мастер академске студије, специјалистичке академске студије или специјалистичке струковне студије, у складу са Законом о виском образовању или на основним студијама у трајању од најмање четири године, по пропису
који је уређивао високо образовање до 10.09.2005. године), за
наставника основне школе, педагога или психолога; да поседују
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држављанство Републике Србије; да поседују лиценцу, односно
положен стручни испит за наставника, психолога или педагога;
најмање пет година рада у установи за образовање и васпитање,
на пословима образовања и васпитања, након стеченог одговарајућег образовања; да су психички, физички и здравствено способни за рад са децом и ученицима и да нису осуђивани правноснажном пресудом за кривична дела из чл. 120 ст. 1 тач. 3 Закона
основама система образовања и васпитања. Директор се бира на
период од 4 године.
ОСТАЛО: Кандидати су дужни да уз пријаву на конкурс приложе, у оригиналу или у овереном препису/фотокопији: доказ о
држављанству (уверење о држављанству које није старије од
шест месеци или извод из матичне књиге рођених са холограмом), диплому о стеченом образовању, документ о положеном
испиту за лиценцу, односно стручном испиту, потврду о стеченом
радном искуству у области образовања и васпитања од послодавца где га је стекао (потврда 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). Поред наведеног, кандидат треба да у пријави наведе
краће биографске податке и податке о кретању у досадашњој
служби или радном односу, стручном и радном усавршавању и
оствареним резултатима у раду којима кандидат доказује своје
стручне, организаторске и друге квалитете. Кандидат који буде
изабран дужан је да у законском року положи испит за директора. Доказ о неосуђиваности прибавља школа службеним путем,
пре доношења одлуке о избору. Доказ о поседовању психичке,
физичке и здравствене способности за рад са децом и ученицима
(лекарско уверење) - подноси изабрани кандидат, по коначности
одлуке о избору кандидата, а пре закључења уговора о раду.
Конкурс је отворен 15 дана од дана објављивања. Непотпуне и
неблаговремене пријаве неће се узети у разматрање. Пријаве са
документацијом и прилозима достављају се лично или поштом
на адресу школе. Ближе информације о конкурсу могу се добити
код секретара школе Даниеле Живков и на бројеве телефона:
013/2891-130 и 064/1286-329.

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); поседовање психичке, физичке и здравствене способности за рад са децом и
ученицима; поседовање држављанства Републике Србије; знање
језика на ком се изводи образовно-васпитни рад; неосуђиваност
правноснажном пресудом за кривична дела утврђена у члану
120 став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања и васпитања; најмање пет година рада у установи на пословима образовања и васпитања, након стеченог одговарајућег образовања.
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.
ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс приложити: доказ о држављанству, оверен препис/фотокопију дипломе о стеченом образовању, оверен препис/фотокопију документа о положеном испиту за лиценцу, односно стручном испиту, доказ о знању језика
на ком се изводи образовно-васпитни рад (осим кандидата који
су одговарајуће образовање стекли на том језику), потврду о
радном искуству, радну биографију. Ближе информације о конкурсу могу се добити код секретара школе и на број телефона:
019/429-744.

Национална служба
за запошљавање

www.nsz.gov.rs

ПОНИШТЕЊЕ КОНКУРСА
ПОЉОПРИВРЕДНА ШКОЛА „ВРШАЦ“
26300 Вршац, Архитекте Брашована 1
тел. 013/805-058

Конкурс објављен 16.07.2014. године у публикацији
„Послови“, поништава се у целости.

ЗАЈЕЧАР
ПОНИШТЕЊЕ КОНКУРСА
ШКОЛА ЗА ОСНОВНО И
СРЕДЊЕ ОБРАЗОВАЊЕ
„ЈЕЛЕНА МАЈСТОРОВИЋ“

19000 Зајечар, Тимочке буне 14

Конкурс објављен 14.05.2014. године у публикацији
„Послови“, за радно место: директор, поништава се у
целости.

ШКОЛА ЗА ОСНОВНО И
СРЕДЊЕ ОБРАЗОВАЊЕ
„ЈЕЛЕНА МАЈСТОРОВИЋ“

19000 Зајечар, Тимочке буне 14

Директор

на период од четири године

УСЛОВИ: поседовање одговарајућег високог образовања из
члана 8 став 2 Закона о основама система образовања и васпитања (високо образовање стечено на студијама другог степена
- мастер академске студије, специјалистичке академске студије
или специјалистичке струковне студије, по пропису који уређује
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Поставите питања
Телефон: 011/29 29 509
Адреса: Послови - Национална служба за запошљавање
Дечанска 8/3, 11000 Београд
e-mail: novine@nsz.gov.rs
aleksandra.bacevic@nsz.gov.rs

ТЕХНОЛОШКИ ВИШАК
Да ли Национална служба за запошљавање и даље помаже, тј. даје новчане позајмице за покретање сопственог бизниса и у
ком износу?
Јавни позив за доделу субвенција за самозапошљавање још увек није објављен, јер Влада
Србије није усвојила Програм рада НСЗ за 2014.
годину. Очекује се реализација у наредном периоду, када ће се знати колики је износ субвенције за самозапошљавање. Напомињемо да је
ова сума у претходном циклусу износила 160.000
динара.
У овом тренутку, једина могућност је подношење захтева и конкурисање на расписане јавне
позиве локалних самоуправа, које су издвојиле
средства у сопственим буџетима за реализацију
програма самозапошљавања.
Дана 30.06.2014. године напунила сам 53
године 6 месеци и 15 дана живота и 33 године, 10 месеци и 27 дана радног стажа. Како
ми 30.06.2014. године истиче уговор о раду
на одређено време, интересује ме да ли постоји могућност остваривања права на новчану накнаду у трајању од две године.
Одредбом члана 72 Закона о запошљавању
и осигурању за случај незапослености прописано
је да новчана накнада припада незапосленом у
трајању од 24 месеца, уколико лицу до испуњавања првог услова за остваривање права на пензију, у складу са прописима о пензијском и инвалидском осигурању, недостаје до две године.
Према тренутно важећем пропису о пензијском и инвалидском осигурању, прописано је да
жена испуњава услове за остваривање права на
старосну пензију у 2014. години када наврши 35
година и 8 месеци стажа осигурања и 53 године и
8 месеци живота, у 2015. години када наврши 36
година стажа осигурања и 54 године живота и у
2016. години када наврши 36 година и 4 месеца
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стажа осигурања и 54 године и 6 месеци живота.
Како ви на дан 30.06.2014. године имате 33 године, 10 месеци и 27 дана стажа осигурања и 53 године 6 месеци и 15 дана живота, то у наредне две
године нећете испунити услове за остваривање
права на старосну пензију, а тиме нису испуњени
ни услови за признавање права на новчану накнаду у трајању од 24 месеца.
Потребна ми је информација у вези са
продужењем здравственог осигурања за незапослено лице са пребивалиштем у Сремским Карловцима. Од помоћи би био број
телефона или адреса, како бих се обратио
лично и сазнао коју документацију је неопходно приложити.
НСЗ не издаје више потврде да су лица на евиденцији незапослених, у сврху издавања здравствене књижице (изузетак су корисници новчане
накнаде), тако да нисмо у могућности да одговоримо на ваше питање - шта је све потребно од документације и слично. Питање би требало упутити
Републичком фонду за здравствено осигурање,
јер је у питању њихов пропис, односно они цене
испуњеност услова за осигурање по неком од основа предвиђених њиховим прописом. На ваше
питање може да одговори надлежни фонд здравства у општини, па вам саветујемо да се њима и
обратите, а за све што је у вези са осигурањем
по неком основу (запослени, пољопривредници и
остали) - надлежном фонду ПИО.
Уколико ме послодавац прогласи технолошким вишком, колико дуго на том радном
месту не може запослити друго лице?
Послодавац не може на истим пословима да
запосли друго лице у року од 6 месеци од дана
престанка вашег радног односа. Уколико би се
указала потреба за обављањем истих послова
пре истека рока од 6 месеци, предност за закључивање уговора о раду има запослени коме је
престао радни однос.
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САМО
ПРАкса

ВОлонтирање...

СТИПЕНДИЈЕ
ФОНД ЗА МЛАДЕ ТАЛЕНТЕ Најбољи студенти који

уписују студије другог и трећег степена на универзитетима
у иностранству, могу да се пријаве на конкурс за стипендије
из Фонда за младе таленте, у оквиру Министарства омладине и спорта. Конкурс је отворен до 17. октобра, а право на
стипендију имаће студенти који настављају школовање на
универзитетима земаља чланица ЕУ и Европске асоцијације
за слободну трговину и на водећим светским универзитетима, за школску 2014/15. годину.
Фонд за младе таленте је од 2008. године до данас стипендирао више од 1.500 студената који су своје студије
наставили у иностранству, на најбољим високошколским
установама у свету.
Да би испунио услове конкурсa, кандидат мора да буде
држављанин Србије и да има пребивалиште у Србији, да
је положио све испите из претходних година студија, да је
просечна оцена најмање 8,5 у току основних академских
студија, да ниje старији од 27 година за мастер и 29 година
за докторске студије и да je као редовни студент уписан на
мастер и докторске студије земаља ЕУ и ЕФТА.
Текст конкурса, образац за пријаву и списак водећих светских универзитета могу се преузети са сајта www.mos.gov.
rs.

ПРАКСА
КЛИНИЧКИ ЦЕНТАР КРАГУЈЕВАЦ Центар за развој
каријере и саветовање студената Универзитета у Крагујевцу објавио је конкурс за студентску стручну праксу у организационим јединицама Клиничког центра, саопштено је из
тe установе. Како је наведено, на конкурс могу да се пријаве
студенти завршних година основних, мастер и интегрисаних академских студија на факултетима медицинских и инжењерских наука, као и правног и економског факултета.
Програм студентске летње стручне праксе биће реализован од 1. до 31. августа. Учесници конкурса који су ромске националности или студенти са инвалидитетом о томе
достављају одговарајуће потврде, наведено је у саопштењу
Центра за развој каријере и саветовање студената Универзитета у Крагујевцу.
Кандидати пријавну документацију могу проследити
електронском поштом, на адресу: razvojkarijere@kg.ac.rs
или је донети лично у Центар, у улици Јована Цвијића бб, у
згради Ректората. Одабрани канадидати ће по завршетку
програма добити потврду о обављеној пракси.

ПОСАО
БИР ФЕСТ Београдска културна мрежа запослиће више
од 500 младих људи на „Бир фесту“, који почиње 13. августа.
Млади ће се запошљавати преко омладинских задруга, а
радиће на припреми, промоцији и организацији фестивала,
као и на штандовима на фестивалу који је прошле године
посетило пола милиона људи. Иста посета очекује се и ове
године, од 13. до 17. августа, на Ушћу.

БГ ПРАКСА
БГ ПРАКСА 2014 У претходне четири године шансу
да стекну практична знања и развију сопствене вештине у
београдским предузећима, установама, спортским центрима и општинама искористила су 862 студента, док је 55 остало тамо где су били ангажовани. Ове године на конкурс
се пријавило више од 1.000 студената, а ко ће од 1. августа
до 1. октобра бити на овогодишњој пракси, знаће се после
финалне селекције.
Један од првих практиканата који је 2010. учествовао у
програму је Срђан Цупаћ (28), који је након успешно обављене праксе убрзо и дипломирао на Машинском факултету, а
захваљујући „БГ пракси“ добио је понуду која се не одбија стални посао у Београдском водоводу и канализацији.
У Центру за развој каријере и саветовање студента кажу
да је за четири године стигло више од 9.000 пријава. Са студентима је у том периду радило више од 300 ментора.
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АКТУЕЛНО Сајам запошљавања у Сурдулици

ОБУЋАРИ НАЈТРАЖЕНИЈИ
Послодавци исказали потребе за преко 100 извршилаца на разним пословима.
Најтраженији израђивачи горњих делова обуће

У

организацији Националне службе за запошљавање Филијале Врање са испоставама Сурдулица и Владичин Хан, а уз подршку локалних самоуправа општина
Сурдулица и Владичин Хан и залагање народног посланика Новице Тончева, организован је Сајам запошљавања
у Сурдулици. Манифестацију одржану у сали Хотела „Србија“
отворио је Зоран Антић, директор Филијале Врање НСЗ, у
присуству великог броја тражилаца посла и грађана из две
суседне општине.
За само три сата сајам је посетило више од 400 људи који
траже посао. Учествовало је 14 послодаваца из обе општине
- 11 из Сурдулице и 3 из Владичиног Хана. Исказане су потребе за преко 100 извршилаца на разним пословима. Најтраженији су били израђивачи горњих делова обуће (више од
60 лица), затим следе извршиоци на пословима шивача (15
лица), пословима обезбеђења (6 лица) и пословима столара,
тапетара, продавца, кувара, собара, економисте, књиговође,
конфекционара...
Непосредан контакт са потенцијалним послодавцима
остварило је више од 400 лица, која су се информисала о
потребама послодаваца и условима рада - радном времену,
заради, осигурању. Послодавцима је предат велики број рад-

Н

них биографија. У наредном периоду Национална служба за
запошљавање пратиће реализацију на сајму исказаних потреба послодаваца.
З.Симоновић

НСЗ НА ЕГЗИТУ

ационална служба за запошљавање представила се
на музичком фестивалу „Егзит“ (EXIT 2014), на Петроварадинској тврђави у Новом Саду, од 10. до 14.
јула. На функционално опремљеном штанду НСЗ,
Града Новог Сада и Центра за социјални рад града Новог
Сада, за посетиоце је припремљен информативни и промотивни материјал. Сви заинтересовани су били у могућности
да се кроз директну комуникацију са представницима НСЗ
информишу о актуелној понуди слободних радних места и
услугама НСЗ.

Посебно место у представљању НСЗ имали су едукативни квизови, осмишљени у складу са досадашњим позитивним искуствима у раду са младима. Првог дана фестивала
одржан је квиз на тему „Како написати CV?”, а другог на тему
„Вербална и невербална комуникација“. Тема квиза који је
одржан трећег дана манифестације била је „Како управљати временом?“, док је четвртог дана фестивала квиз на тему
Бесплатна публикација о запошљавању

„Како управљати стресом?“ изазвао највеће интересовање
посетилаца.
Учесници су имали прилику да на занимљив и забаван
начин стекну и усаврше корисне вештине и знања која је могуће применити, како приликом активног тражења посла,
тако и у животу. Концепција квизова подразумевала је да
учесници након сваког одговора добијају и шире информације о области коју питање покрива.
Едукативни квизови изазвали су велику заинтересованост и позитивне оцене учесника различитих струка, степена образовања и старости, укључујући студенте, незапослене
али и запослене особе. Уз одговарајуће охрабрење, учесници
су се на квизовима врло активно укључили у рад, продукујући многе тачне и занимљиве одговоре. Генерално, одлазили су задовољни и уз коментаре као што су: „Сад смо научили
нешто ново“, “Било је корисно и занимљиво“, „Радо бих поново
учествовао на квизу“ и слично. Квизови су, такође, били прилика да се млади информишу о могућностима проширивања
вештина и знања из области у оквиру којих су одговарали на
питања, путем одговарајућих обука које НСЗ организује за
незапослене.
Представницима НСЗ најчешће су постављана питања
у вези са подршком у проналажењу посла, професионалном оријентацијом и планирањем каријере, о едукативним
квизовима НСЗ, подстицајима самозапошљавању, проблему
усклађивања уписне политике образовних институција и потреба на тржишту рада и улози НСЗ у његовом решавању.
Представљање НСЗ на фестивалу „Егзит 2014“ у складу
је са новим, енергичнијим приступом корисницима услуга,
који се примењује како би се повећало запошљавање у Републици Србији. Активним приступом НСЗ настоји да своју
делатност приближи потенцијалним и актуелним корисницима и утиче на веће интересовање за коришћење програма
намењених подстицању запошљавања.
М. Милић Ђорђевић
30.07.2014. | Број 580 |
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АКТУЕЛНО Десет занимања која у САД лагано
одумиру

ПОШТАР НЕЋЕ
ЗВОНИТИ
НИЈЕДНОМ
Због све већег броја електронских пошиљки
очекује се да до 2020. године буде отпуштено
28 одсто поштара

Н

а листи десет занимања на путу одумирања, коју је
објавила позната америчка агенција за запошљавање „Каријер каст“, налазе се поштари, новинари,
дрвосече... Због нових технологија потреба за појединим занимања се смањује, а најугроженије занимање је
поштар, пренео је лист „Фигаро“.
Просечна годишња плата поштара у САД је 53.000 долара, а због све мање потребе за разношењем поште од куће од
куће, које је замењено електронским пошиљкама, процењује
се да ће их до 2020. бити отпуштено 28 одсто.
На другом месту најугроженијих занимања је фармер,
чија просечна годишња плата у САД износи 69.000 долара.
Због све веће механизације која замењује људску радну снагу, сматра се да ће до 2020. бити смањено 19 одсто ове радне
снаге.

До 2020. биће
отпуштено 13
одсто новинара

вине више не излазе у папирном издању. Просечна плата
новинара на годишњем нивоу у САД је 35.000 долара, а
сматра се да ће их до 2020. бити отпуштено 13 одсто, наводи
„Фигаро“.
На петом месту су туристички агенти, чија годишња
До 2020. биће 12 одсто
просечна плата износи 34.000
долара, а којих ће до 2020. бити
мање туристичких агена12 одсто мање због све учестата због учестале праксе
лије праксе резервације аранжмана путем интернета.
резервација интернетом
На шестом месту су дрвосече, чији ће се број драстично
смањити до 2020. године.
На седмој позицији су стјуардесе, које у просеку на годишњем нивоу зараде 35.000 долара. Њихов број до 2020.
биће смањен за седам одсто због све популарнијих економичнијих летова који изискују и мање посаде у авиону.
На осмом месту су металостругари, јер њихова места
све више замењују
роботи. Њихова
просечна плата је
32.000 долара на
годишњем нивоу,
а процењује се да
ће их до 2020. бити
отпуштено шест
одсто.
На деветом
месту су графички радници, чија
садашња годишња
просечна плата износи 32.000 долара
и којих ће до 2020.
бити отпуштено пет
одсто.
На десетом месту
На трећем месту су вариоци, чија просечна плата у САД
износи 36.000 долара. Процењује се да ће због све веће ком- су порески агенти са
пјутеризације у фабрикама до 2020. бити отпуштено 19 одсто месечним просечним примањима од 32.000 долара, којих ће
до 2020. бити пет одсто мање због све учесталијег плаћања
ових радника.
На четвртом месту најугроженијих занимања су новина- пореза путем интернета.
М.Ч.
ри, јер тиражи писаних издања вртоглаво падају, а многе но-
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ОНИ СУ УСПЕЛИ Радивоје Надлачки, власник фирме СЗР „Еталон“ из Ечке

ГЛАВНИ АДУТ - СТРУЧНОСТ
Почетком године Радивоје је запослио два радника - монтере, обојица су била на евиденцији
незапослених, као технолошки вишкови из фирме у којој је раније и сам радио

К

оји би то био посао у коме се врхунска реализација
подразумева, а конкурентска предност стиче професионалним приступом, дискрецијом, лојалношћу,
поверењем? Сетили бисмо се многих, али међу њима
вероватно не би била израда и одржавање заливних система.
„Добра услуга се у овом послу очекује, а понашање радника мора бити примерено: без вике, псовки, бацања опушака, било какве непристојности или претеране радозналости“,
истиче Радивоје Надлачки, власник фирме „Еталон“ из Ечке.
Фирма се бави израдом стационарних заливних система, односно израдом аутоматских заливних система, дренажних система, одржавањем заливних и дренажних система, наводњавањем спортских терена, пољопривредним
наводњавањем (наводњавање кап по кап, микро-распрскивачи и водени топови).
„Када екипа радника уђе у двориште клијента да постави заливни систем или нешто друго уради, улази се на
приватни посед који је светиња. Наш задатак је да урадимо

искористио за набавку опреме и рекламу. „Еталон“ има добре
референце. Учествовали су као један од извођача радова на
изградњи аква-парка „Петроленд“ у Бачком Петровцу, који
се простире на 27 хектара површине и има отворене базене
са термалном водом и друге атрактивне садржаје. Радили су
у хотелу „Премијер аква“ у Врднику, затим на стадиону ФК
„Вождовац“ из Београда и у Клубу „Три пера“ у Зрењанину.
„Еталон“ је извео радове и на тениским
теренима „Премијер аква“ као и на 10
Понашање раднихектара малињака Митровић у Косјерићу. Као фирма сарадник „Еталон“
ка мора бити без
је учествовао и на радовима за навике, псовки, бацања
ручиоце: „Агроунија“ ДОО Зрењанин,
опушака, било какве
„Агроаква“ ДОО Ветерник, „Дарматик“
непристојности или
Зрењанин, „Еко-инжењеринг“ Нови
Сад...
претеране радознаПре неколико месеци у Ечки је
лости
отворена продавница чији асортиман
чине производи за инсталирање и
одржавање заливних система, као и за водовод, струју и део
програма техничке робе. Продавница оваквог типа није попосао. Шта си видео - ниси видео, шта си чуо - ниси чуо. Ра- стојала у Ечки, а предност су и стручни савети које запослени
димо и за имућније клијенте, врло захтевне, али спремне да пружају муштеријама.
Почетком 2014. године Радивоје је запослио два радника
плате за естетски доживљај властитог врта и баште. Посао
мора да се обави перфектно, без иједног знака немара“, ис- као монтере заливних система. Обојица су била на евиденцији незапослених као технолошки вишкови, из фирме у којој
тиче Надлачки.
Дипломирани инжењер машинства Радивоје Надлачки је раније радио и сам Надлачки. Имају 7-8 година радног исприпада групи предузетника који су наставили да раде по- куства у овом послу и изузетни су професионалци.
„Можда бих и нашао раднике који боље умеју да заврну
сао за који су кроз претходно радно искуство стекли одлична знања и вештине. Наиме, Радивоје је радио у предузећу неку цев или шраф и слично, али нема бољих што се тиче
чија је делатност управо била заливни систем. Након што је понашања, професионалног изгледа, озбиљности у раду. Ми
постао технолошки вишак и нашао се на евиденцији неза- послове најчешће добијамо путем препоруке, а адути су нам
послених, за њега није било дилеме у ком се смеру наставља стручност, радно искуство и познавање терена. Заједно са
фирмама увозницима заливних система, које немају запосњегова каријера.
СЗР „Еталон“ је регистрован средином 2011. године, пре- лене монтере, конкуришемо на тендерима за веће послове“,
ко програма за самозапошљавање, а субвенцију је власник истиче наш саговорник.
А.Штрбац
Бесплатна публикација о запошљавању
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САЗНАЈТЕ ВИШЕ У 13 земаља ЕУ више од половине укупног пореског прихода
обезбеђује се из пореза на рад

ПОРЕЗИ KОЈИ ПОТАПАЈУ РАСТ
ЕК препоручује преусмерење пореског оптерећења на еколошке таксе и ПДВ, који не
делују погубно на економски раст

Е

вропска комисија је протеклог месеца упозорила чланице ЕУ на велики раст пореског оптерећења, истичући да посебно забрињава опорезивање рада. Укупни
трошкови пореза и обавезних социјалних доприноса
порасли су у 2012. години широм Уније, показао је извештај
о трендовима у опорезивању у ЕУ за 2014. Издвојено је 11
земаља зоне евра у којима је исувише високо оптерећење зарада, а међу њима су и велике привреде, попут Француске, Немачке, Италије, Шпаније и
Белгије. Укупно пореско оптерећење највеће
је у Данској, а најмање у Литванији, док су порези на рад највиши у Шведској, а најнижи у
Бугарској.
Порези на рад најважнији су извор пореског прихода у 24 чланице ЕУ, а у 13 обезбеђују више од половине укупног пореског
прихода. Комисија препоручује чланицама
да смање пореско оптерећење рада и усмере
се на еколошке таксе и ефикасније порезе на
додату вредност, који не делују погубно на
економски раст,
али се у већиПореско оптерећење у
ни земаља не
користе много.
ЕУ у 2012. порасло на
Савет је усме39,4%, док је у Србији
рен посебно на
износило 34,9%
Француску, која
има готово најниже еколошке порезе у ЕУ и приход од њих
пада из године у годину. Европска комисија
је објавила и препоруке прилагођене појединачним земљама у погледу економских и социјалних реформи.
Министри финансија зоне евра почели су да траже начин да смање пореско оптерећење рада, како би се подстакли
привредни раст и запошљавање. Пореско оптерећење у ЕУ је
порасло на 39,4% у 2012. години. Према подацима Министар-

У Србији нижи порези на рад
Према подацима Министарства финансија Србије, порески приходи у 2013. чинили су 34,9%, процена је да ће се удео
повећати ове године на 35,4%, да би до 2016. пао на 34,5%.
Рад је доста оптерећен. Приход од пореза, акциза, царина
и доприноса у 2013. износио је 1.305 милијарди динара,
према процени Фискалног савета. Од тога порез на доходак грађана и доприноси чине 576 милијарди, односно 44%.
Разлика између трошкова рада и нето зараде изузетно је
висока у Србији. Само порези и доприноси износе око 65%
нето зараде.
Мишљење Фискалног савета је да олакшице које се у Србији примењују од 1. јула неће дати резултат, будући да је
реч о привременим мерама, али и да се прави разлика између новозапослених и старих радника. Послодавци су, наиме, ослобођени великог дела трошкова за доприносе, али
само до јула 2016. и само за новозапослене. Промењени су
и доприноси, односно износ за пензијско и здравствено осигурање, али су у збиру остали исти.

46

| Број 580 | 30.07.2014.

ства финансија, у Србији је износило 34,9%. Порез на плате и
доприноси чине велики део тога, а порези и доприноси око
65% нето зараде, преноси Еурактив.
На састанку Еврогрупе истакнуто је да је пореско оптерећење рада у зони евра међу највишима у свету. Три земље
- Шпанија, Италија и Холандија, представиле су иницијативе
које су покренуле да би решиле ово питање. У септембру ће

се наставити разговори и требало би да се утврде заједничка начела. Међутим, мораће да се узму у обзир специфичне околности у земљама. Наиме, неке земље немају велики
маневарски простор за измену буџетске структуре. Снижење
пореског оптерећења за рад ће зато морати да се компензује,
наводи се у саопштењу Еврогрупе.
Смањење расхода, односно мере штедње, само су један
од начина. Мањак се може надоместити и прерасподелом
пореза, тако да буџетски приходи остану исти. Како се истиче, могуће је надоместити смањење пореза на рад другим
пореским приходима који мање шкоде расту, попут пореза
на потрошњу, имовину или еколошких такси.
Европска статистичка служба и Генерални директорат
Европске комисије за порезе и царинску унију навели су да је
у 2012. пореско оптерећење у ЕУ нарасло на 39,4% бруто домаћег производа (БДП), са 38,8% у 2011. години. Исти тренд
забележен је и у зони евра, где је пореско оптерећење достигло 40,4% БДП, према 39,5% у 2011. години.
Статистике показују да су порези на рад главни извор
пореског прихода у чланицама ЕУ, Исланду и Норвешкој. У
2012. су чинили 51% укупног пореског прихода, далеко више
од пореза на потрошњу (28,5%) и на приход од капитала
(20,8%). Највећи удео пореза на рад у укупном пореском приходу је у Шведској (58,6%), Холандији (57,5%), Аустрији (57,4%)
и Немачкој (56,6%), док се удео мањи од 40% бележи само у
Бугарској (32,9%), на Малти (34,6%), Кипру (37,1%) и у Британији (38,9%). И Француска је међу земљама са највишим
пореским оптерећењем рада. Порези на рад у тој земљи су
у 2012. години представљали 52,3% пореских прихода, док
су они на потрошњу чинили 27,7%, а од прихода на капитал
23,6%.
А.Б.
Национална служба за запошљавање • www.nsz.gov.rs

САЗНАЈТЕ ВИШЕ Европска комисија одустаје од директиве о породиљском одсуству

ПОРОДИЉЕ БЕЗ САГЛАСНОСТИ
Директива је требало да оснажи права жена увођењем 20 недеља плаћеног одсуства

Е

вропска комисија би могла да одустане од нацрта директиве о породиљском одсуству, настале у оквиру
напора за ефикасно доношење квалитетних закона
(REFIT), пошто већ четири године нема сагласности о
том закону у Савету министара ЕУ. Након усвајања у Европском парламенту 2010. године, требало је да чланице ЕУ размотре предлог директиве, али како није постојао рок, питање
је гурнуто под тепих. ЕК је 18. јуна објавила извештај о напретку у примени програма REFIT и предложила нове иницијативе за поједностављење или поништавање постојећих
закона и повлачење предлога закона из процедуре усвајања.
Директива је требало да оснажи права жена тако што
уводи плаћених 20 недеља одсуства, штити жене од губитка
посла након одласка на одсуство, проширује права на жене које раде као помоћ у
Директива проширује
домаћинству и мајке које усвајају децу и
права и на мајке које мално одсуство које предвиђа директива требапредвиђа две недеље одсуства са пуном
платом за очеве. Захтева се од земаља
усвајају децу ло да буде максимално, као и да директива није
довољно фелксибилна да обухвати сва правила
чланица да обезбеде да жене наставе да
о породиљском одсуству која постоје у земљадобијају пуну плату док су на одсуству.
Група од осам земаља, међу којима су и Холандија, Чеш- ма чланицама. Такође, сматрају да би исплата пуног износа
ка, Данска, Естонија, Словачка, Шведска, сматра да би мини- плате током целокупног одсуства од 20 недеља била финансијски проблематична, посебно у светлу економске кризе.
„Претња о повлачењу директиве о породиљском одсуству из законодавне процедуре је озбиљна и подрива демократски процес који се огледа у усвојеном ставу Европског
парламента. То поништава реторику да је Европа посвећена
родној равноправности и радној развнотежи између мушкараца и жена“, рекла је Џоана Мејкок (Joanna Maycock),
генерална секретарка Европског женског лобија (European
Women‘s Lobby - EWL), највеће кровне организације која
окупља удружења жена у ЕУ. Европски женски лоби у томе
види још један покушај у институцијама ЕУ да се умање права жена и наруши родна равноправност.
Према прописима који се примењују од 1992. године,
Од Аустрије до Француске
жене могу да узму најмање 14 седмица плаћеног породиљског одсуства. Многе земље већ имају породиљско далеко
дуже од тога, а у Шведској се породиљско може делити изУ ЕУ не постоје јединствени прописи о породиљском
међу мајке и оца. Европска комисија је предложила да се поодсуству, већ се разликују од чланице до чланице. Порородиљско повећа са 14 на 18 седмица, у складу са стандардидиљско одсуство се у неким земљама продужава у случају
ма Међународне организације рада.
рођења близанаца и већег броја деце, у случају превремеСветска здравствена организација препоручује што
ног рођења или царског реза. У Аустрији жена има право на
дуже одсуство како би се женама омогућило да доје. Европосам недеља плаћеног одсуства пре и после порођаја, а у
ски парламент је 20. октобра изгласао предлог за повећање
Бугарској на одсуство од 410 дана за свако дете, укључујући
породиљског на 20 недеља. Када министри ЕУ заузму коначан став о овом питању, предлог ће бити враћен Парламенту.
45 дана пре порођаја, показују подаци прикупљени за потДок директива не буде усвојена, породиљско одсуство у ЕУ
ребе Европске комисије. У Хрватској је предвиђено да жена
биће уређено законима земаља чланица.
А.Б.
узме одсуство 28 дана пре порођаја, а после порођаја одсуство траје док дете не напуни шест месеци. У Словенији поТројке удвостручују одсуство
родиљско траје 105 дана, укључујући 28 дана пре порођаја.
У Данској жена узима породиљско одсуство четири недеље
У Србији породиљско и одсуство ради неге детета траје
пре порођаја и оно се после порођаја продужава на 14 негодину дана. Оно може отпочети 45 дана пре датума
деља. Након тога родитељи могу користити још 32 недеље
одређеног за порођај и може трајати од порођаја до тренуткоје могу одложити или користити из делова до дететовог
ка када дете напуни три месеца. После тога мајка може узедеветог рођендана.
ти одсуство за негу детета које траје док не истекне годину
У Немачкој породиљско обухвата шест недеља пре и осам
дана од када је престала да ради. Рок од годину дана се
недеља после порођаја, док у Француској траје укупно 16
удвостручује ако се на првом порођају роди троје или више
недеља, укључујући шест пре порођаја. Британке могу да
деце, на другом порођају добије двоје или више деце и када
користе 52 недеље за породиљско одсуство, али је од тога
је у питању трећи порођај.
39 плаћено.
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АДРЕСЕ ФИЛИЈАЛА НСЗ
Београд

Крагујевац

Светозара Марковића 37
тел. 034/505-500

Нови Пазар

Пријепоље

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

Нови Сад

Јагодина

Љубише Урошевића 16
тел. 035/201-011

Крушевац

Чачак

Алберта Томе 2
тел. 021/4885-500

Зрењанин

Ниш

Ратка Вукићевића 3
тел. 018/501-200

Лесковац

Шабац

Сарајлијина 4
тел. 023/519-800

Кикинда

Пирот

Кнеза Милоша 59
тел. 010/305-000

Пожаревац

Лозница

Доситејева 24
тел. 0230/411-700

Панчево

Прокупље

Смедерево

Косовска
Митровица

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

Жупана Страцимира 35
тел. 032/303-700
Масарикова 31
тел. 015/361-700
Кнеза Милоша 3
тел. 015/879-700

Војводе Радомира Путника 20
тел. 013/306-800

Цара Лазара 49
тел. 027/320-000

Вршац

Бор

7. јула 29
тел. 030/453-100

Ужице

Феликса Милекера 21
тел. 013/802-400

Сомбор

Зајечар

ПОКРАЈИНСК А СЛУЖБА ЗА ЗАПОШЉАВАЊE

Апатински пут 1
тел. 025/464-000

Николе Пашића 77
тел. 019/444-500

Сремска
Митровица

Ваљево

Светог Димитрија 31
тел. 022/638-800

Суботица

Трг слободе 3/3
тел. 024/644-600

Владике Николаја 1
тел. 014/295-600

Врање

Тодора Шпанца 1
тел. 017/407-100

Краљево

Цара Душана 78
тел. 036/302-000
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Др Миладина Милића 2
тел. 026/633-900

Санџачких бригада 11
тел. 033/719-011

Џона Кенедија бб
тел. 028/420-600

Железничка 22
тел. 031/590-600

Нови Сад

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

ПОКРАЈИНСК А СЛУЖБА ЗА ЗАПОШЉАВАЊE

Косовска Митровица
Дрварска 10
тел. 028/423-090

