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На интернет презентацији Министарства правде Владе Републике Србије и на сајту Коморе јавних бележника
(www.beleznik.org) налази се списак јавнобележничких
канцеларија у Србији, као и јавнобележничка тарифа којом се одређује награда за рад јавног бележника и накнада трошкова насталих у вези са обављеним
послом јавног бележника, начин утврђивања вредности
обављеног посла и начин обрачунавања износа награде
и накнаде трошкова.
Од 1. септембра бележници раде на подручју 32 основна суда у Србији, а у оним местима где и даље не
постоје попуњена јавнобележничка места, тај посао ће
наставити да обављају судови. Пошто се конституише
јавнобележничка професија у Републици Србији, јавни
бележници ће преузети многе послове које су до сада
обављали судови и општинске, односно градске управе.
Зоран Мартиновић, директор Националне службе за
запошљавање, у интервјуу за Нишку телевизију изнео је
податак да је у јулу на евиденцији НСЗ било 769.000 незапослених. У односу на фебруар, када је евидентирано
преко 790.000 особа, сада је на евиденцији око 25.000
лица мање.
Нови Закон о раду може бити један од подстицаја за
смањење рада на црно, јер по новим правилима послодавцима се не исплати да запошљавају раднике у сивој зони. Инспекторат за рад Министарства за рад, запошљавање, борачка и социјална питања је приликом
вршења ванредних инспекцијских надзора у области
радних односа и безбедности и здравља на раду утврдио да поједини послодавци ангажују лица без уговора о раду, а која по Закону о запошљавању и осигурању
за случају незапослености остварују право на новчану
накнаду од Националне службе за запошљавање, као и
право на материјалну подршку, у складу са Законом о
социјалној заштити.
Послодавци су истакли да су принуђени да на овакав
начин ангажују раднике, с обзиром на недостатак квалификоване радне снаге у делатности којом се баве и на
чињеницу да та лица не пристају на закључење уговора
о раду и пријаву на обавезно социјално осигурање, јер
тиме губе право на новчану накнаду.
Инспекторат за рад апелује на послодавце да закључују уговоре о раду са ангажованим лицима и да их
пријављују на обавезно социјално осигурање, јер за ангажовање супротно Закону о раду правним лицима је запрећена новчана казна у износу од 800.000 до 2.000.000
динара, предузетницима од 300.000 до 500.000 динара,
док је за одговорна лица у правним лицима запрећена
казна од 50.000 до 150.000 динара.
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ПРИВРЕДА Инвестициони партнер

ЗА НЕМЦЕ У СРБИЈИ РАДИ 25.000 ЉУДИ
Према подацима Привредне коморе Србије, у нашој земљи послује 360 предузећа
чији су оснивачи немачке фирме

У

говор с немачком компанијом „Траклајт“, потписан
у Берлину, у оквиру конференције држава Западног
Балкана, само је један у низу које Србија има са немачким фирмама, а Ћуприји ће донети нову фабрику
и хиљаду и по нових радних места. Према подацима Привредне коморе Србије, у нашој земљи послује 360 предузећа
чији су оснивачи немачке фирме, у њима ради 25.000 људи,
а њихов досадашњи инвестициони обим је достигао око 1,6
милијарди евра.
Глобална финансијска и економска криза, према тим
подацима, није значајније негативно утицала на даљи прилив немачких инвестиција у Србију, а интересовање не јењава, посебно у области ауто-компонентистике, рударства и
енергетике, пољопривреде и заштите животне средине, али
и у домену реконструкције и изградње инфраструктуре.
ту 2011. купио крагујевачку
млекару „Младост“, а у децембру исте године отворио
нови производни погон у који
је инвестирано два милиона
евра за тетра-пак линију за
пуњење млека и два милиона евра у обнављање инфраструктуре и реконструисање
производног погона.
Такође, компанија „Делта
рил естејт“ (Real Estate) и немачка компанија „Баухаус“ потписале су у марту 2011. уговор о изградњи првог малопродајног објекта „Баухауса“ у Србији, у Блоку 53 на Новом Београду. Вредност инвестиције је 22 милиона евра.
Српско-немачка фирма „ЛМБ софт“ гради у Нишу фабрику за производњу медицинске опреме, која би у првој
фази требало да упосли 60 радника и уложи 700.000 евра,
док ће за набавку опреме и едукацију запослених уложити
између 500.000 и милион евра.
Зрењанин је први град у Србији са којим је немачки дисконтни ланац „Лидл“ потписао уговор о куповини земљишта
за градњу свог објекта. Планира се градња супермаркета
површине око 2.000 квадратних метара, у који ће бити уложено око 1,5 милиона евра, а запослиће се око 60 радника.
Компанија „Сименс“ инвестираће 24 милиона евра у
фабрику генератора за ветроелектране у Суботици, што ће
омогућити радна места за још 172 људи. Крајем септембра
2012. компанија „Бош“ започела је изградњу фабрике за
производњу система брисача за аутомобилску индустрију у
Пећинцима. Друга фаза изградње фабрике почеће 2016. године, а планирано је да до 2019. буде запослено 620 радника.
Крајем јула 2013. најављено је да компанија „Леони“
- Пословна јединица „Јагуар“ почиње изградњу фабрике у
Дољевцу, у којој ће производити електрокаблове за брендове “ленд ровер“ и “јагуар“. У другу по реду фабрику у Србији
„Леони“ ће уложити 21 милион евра и средином 2014., када
је планирано да почне са радом, у њој ће посао добити 1.500
радника.
Када је реч о потенцијалу за унапређење привредне сарадње, нове шансе за развој су идентификоване у пољопривредно-прехрамбеном сектору, металској, дрвно-прерађивачкој и текстилној индустрији, грађевинарству и ИТ-у.
Немачка је један од најбитнијих привредних партнера
Србије међу земљама ЕУ, друго извозно тржиште српске
привреде у овој години, а на првом је месту по увозу у Србију.

Инвестициони обим
немачких предузећа
од 2000. године до
сада достигао око
1,6 милијарди евра

Немачка је један од водећих инвестиционих партнера
Србије, а први инвеститори из Немачке стигли су у Србију
већ на почетку процеса приватизације, првенствено због
повољног географског положаја, високообразованих кадрова, релативно ниских трошкова радне снаге, регулативе усклађене са прописима ЕУ, пореских и других олакшица.
Према подацима Народне банке Србије о приливу страних директних улагања у новцу, за период од 2005. до 2010.
године, Немачка је четврти страни инвеститор у Србији са
улагањима у износу од 983,3 милиона евра. Само током 2013.
године немачке инвестиције у Србији износиле су 48,4 милиона евра. На основу података којима располаже Агенција
за страна улагања и промоцију извоза (СИЕПА), финансијски
најинтензивније инвестиције немачких фирми у Србији
су куповина „Хемофарма“, коју је извршила немачка компанија „Штаде“ (Stade) за 510 милиона евра, затим „Метро
кеш енд кери“ (METRO Cash & Carry) са 165 милиона евра,
„Мешер Техногас“ (120 милиона евра), „Хенкел“ (95 милиона
евра), „Нордцукер“ (45 милиона евра), „Фива Валтер група“
(Phiwa Walther Group) - 40 милиона евра, „Кнауф инсулејшн“
(31 милион евра), „Сименс“ (35 милиона евра), „Фрезенијус
медикал кер“ (25 милиона евра), „Леони“ (15 милиона евра),
„Вошлох-Швабе/Панасоник“ (13 милиона евра), „Дрекслмајер
ДАД“ (12 милиона евра), Норма група (11 милиона евра),
„Фалке“ (10 милиона евра)...
Када је реч о новијим и планираним инвестицијама немачких фирми, издвајају се „Мегле“ (Meggle), који је у мар-

Директор НСЗ у посети Филијали Ниш

БОЉЕ ВРЕМЕ И ВЕЋЕ ШАНСЕ

З

оран Мартиновић, директор Националне службе за
запошљавање, недавно је посетио нишку филијалу
НСЗ. Нишка телевизија НТВ искористила је ову прилику како би поставила неколико питања о тренутном
стању на тржишту рада, као и о актуелностима у раду Националне службе.
НТВ: Господине Мартиновићу, подаци с краја маја ове
године говоре да је преко 700.000 незапослених у Србији.
Каква је ситуација тренутно на тржишту рада?
Зоран Мартиновић: Подаци из јула говоре да је тренутно на евиденцији НСЗ 769.000 незапослених. Ова бројка
звучи обимно, међутим, ако се осврнемо неколико месеци
уназад, можемо видети да се из месеца у месец смањује. Од
марта бележимо континуиран пад броја незапослених на нашој евиденцији. У односу на фебруар, када је евидентирано
преко 790.000 особа, сада имамо на евиденцији око 25.000
лица мање. С друге стране, ако посматрамо и Анкету о радној снази, која се сада квартално исказује, можемо констатовати да од октобра прошле године стопа незапослености
мирује, односно из периода у период се незнатно и смањује.
Тренутно се креће око 21%, што можемо оценити као позитиван тренд на тржишту рада, имајући у виду да смо у априлу 2012. године имали рекордну стопу незапослености од
26%. Без обзира на чињеницу да је проблем незапослености
у Србији и даље у врху свих социјално-економских проблема,
имамо разлога макар за благи оптимизам и да у наредном
периоду очекујемо и веће подстицање запошљавања. С обзиром на мере Владе Србије за унапређење привредног амбијента и побољшање укупне инвестиционе климе, уз мере
које НСЗ предузима у оквиру својих делатности, укупном
синергијом свих чинилаца који могу да допринесу бољим условима на тржишту рада, можемо се надати бољем времену
и већим шансама за све незапослене.
НТВ: Којих занимања и које стручне спреме има највише на бироу рада?
Зоран Мартиновић: Нажалост, квалификациона структура и укупна структура незапослених на евиденцији НСЗ
није повољна, имајући у виду да први и други степен, односно полуквалификовани и неквалификовани чине преко
30% у односу на укупан број незапослених. С друге стране,
број лица са средњом стручном спремом, дакле са трећим и
четвртим степеном, износи око 55%, те они имају и најмање
шансе да нађу своје место на тржишту рада, јер многи немају адекватну стручну спрему, која је сада потребна послодавцима. Наиме, често није могуће покрити одређена радна
места адекватним кадровима, што говори о неопходности
усаглашавања процеса образовања са потребама тржишта
рада, како би млади по завршетку школе имали веће шансе
да нађу посао.
НТВ: Који профили лакше долазе до посла?
Зоран Мартиновић: Када је у питању висока стручна
спрема, инжењери електротехнике, електронике, информационих технологија, лекари специјалисти и стручњаци за
финансије, могу да нађу своје место на тржишту рада врло
лако. Њихове квалификацијe омогућавају им да не морају да
брину за свој посао. Неке друге квалификације, на пример
поједини застарели занати, апсолутно нису више потребни
послодавцима. Међу особама са средњом стручном спремом, до посла лако долазе трговци, кувари, оператери у
систему информационих технологија, електроничари, електротехничари. Међутим, не можемо на основу ових података
генерално закључивати да су то категорије у којима треба
образовати већи број ученика, односно појачати одељења у
школама. У питању је тренутно стање и тренутне потребе.
Довољно је да се појави једна компанија у некој средини, као
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што је у Нишу „Џонсон“ или „Леони“, да би порасла потреба
за одређеном квалификацијом. У исто време у Крушевцу, Београду или Крагујевцу тражиће се радници са сасвим другачијим квалификацијама, у зависности од тога које компаније
долазе и коју делатност оснивају.
НТВ: Оно што ће свакако утицати на запошљавање је и
измена Закона о раду. Какви ће бити ефекти, по вашем мишљењу?
Зоран Мартиновић: Са сигурношћу могу да кажем
да ће Закон о раду имати и директне и индиректне ефекте
на положај незапослених, али и на очување постојећих радних места. Неке одредбе које су сада унете пре свега представљају усаглашавање са стандардима ЕУ и идентичне
су одредбама свих земаља у окружењу. Дакле, више нисмо
изузетак, инвеститори неће имати примедбе на радно законодавство и неће желети да свој капитал пласирају у неку
другу земљу, уместо у Србију, само зато што је закон о раду
нешто другачији. Нови Закон о раду може бити и један од
подстицаја за смањење рада на црно, јер по новим правилима послодавцима се не исплати да запошљавају раднике у
сивој зони.
С друге стране, закон је послодавце ослободио неких
обавеза које су до сада представљале терет и приморавале
их да избегавају запошљавање одређених категорија. Узмимо пример отпремнине или других намета које су послодавци раније имали, а у новом закону су другачије дефинисани. Послодавци су избегавали да запосле лице са дужим
стажом, без обзира на квалификације и компетенције, или
би га запошљавали на одређено време, или у неком другом
облику рада, ван радног односа, или на црно, како би избегли
касније могуће велике трошкове. Сада немају ниједан разлог
да то чине, да ризикују високе санкције, а с друге стране, у
случају потребе да нека лица буду проглашена вишковима,
имају само једну реалну обавезу према њима, када су у питању исплате отпремнина.
На крају разговора, директор Националне службе за
запошљавање подсетио је на актуелне јавне позиве за реализацију програма и мера активне политике запошљавања,
истакавши да ће ове године у разне активности и мере бити
укључено готово 100.000 незапослених из свих категорија.
Национална служба за запошљавање • www.nsz.gov.rs

ГОРЕ-ДОЛЕ ЕКОНОМИЈА Немачки “Траклајт Јуроп” гради фабрику у Ћуприји

ИНВЕСТИЦИЈА ОД ДЕСЕТ МИЛИОНА ЕВРА

Н

емачка компанија за производњу ауто-делова „Траклајт Јуроп“ изградиће у Ћуприји
фабрику која ће запослити 500 радника,
изјавио је за „Танјуг“ председник Општине
Ћуприја Нинослав Ерић.
„Почетком септембра очекујемо долазак Немаца, када ћемо прецизирати уговор, а након тога,
најкасније у октобру, почеће изградња фабрике.
Изградња ће трајати шест до осам месеци, а прве
производе очекујемо у другој половини следеће
године“, рекао је Ерић.
Влада Србије одобрила је уговор о индивидуалној државној помоћи инвеститору из Немачке, за запошљавање
радника у овој фабрици. Фабрика ће се градити у индустријској зони, а компанија из Немачке ће инвестирати десет
милиона евра.
Меморандум о разумевању о изградњи фабрике „Траклајт Јуроп“ потписан је у Ћуприји, почетком марта, у време
предизборне кампање, а потписали су га тадашњи први

потпредседник Владе Србије, сада премијер Александар
Вучић, директор „Траклајта“ у Србији Свен Милхаузен и
Нинослав Ерић.
Компанија „Траклајт“ има осам фабрика у свету, запошљава 3.500 радника и има годишњи промет од око пола
милијарде евра.
„Опремање индустријске зоне, где ће фабрика бити изграђена, коштаће 95 милиона динара, држава ће дати 60 одсто, а Општина Ћуприја 40 одсто“, напоменуо је Ерић.

РЕКОРДНА НЕЗАПОСЛЕНОСТ
У ФРАНЦУСКОЈ

ЈОШ 320 МИЛИОНА ЕВРА
ЗА ПОВОЉНЕ КРЕДИТЕ

Н

езапосленост у Француској у јулу је наставила раст,
и то девети месец заредом, те је број кандидата за
посао достигао нови рекорд, показују подаци француског Министарства рада. Број незапослених у
категорији А (без икакве активности) у јулу је порастао 0,8
одсто или за 26.100, на 3.424.400 особа, што представља
нови рекорд, преноси „Ројтерс“. Када се додају и преостале
две категорије, Б и Ц, односно особе са делимичним запослењем, произилази да се број кандидата повећао за 40.600,
на 5.083.800 особа у континенталној Француској, односно на
5.386.600, када се укључе и прекоморски региони.
На годишњем нивоу, у поређењу са јулом 2013., незапосленост у категорији А порасла је 4,3 одсто, односно, 5 одсто
у све три категорије. Када је у питању родна структура, број
незапослених мушкараца (А категорија) порастао је 0,9 одсто
(+5,4 одсто на годишњем нивоу) и 0,6 одсто код жена (+3,2 одсто за годину дана).
Међу млађима од 25 година број незапослених је у порасту од 0,7 одсто на месечном и у паду за 1,8 одсто на годишњем нивоу. У категорији старости од 25 до 49 година
незапосленост је повећана 0,8 и 3,4 одсто за месец и годину
дана. Код особа старијих од 50 година, број незапослених у
јулу већи је 0,7 одсто у односу на јуни и 11,6 одсто у односу на
јули 2013. Број незапослених особа које траже посао дуже од
годину дана у јулу је 1,4 одсто већи него у претходном месецу и 9,4 одсто већи него у јулу прошле године.

Бесплатна публикација о запошљавању

Н

ајвећи део одобрених кредита утрошен је за набавку
сировине и ликвидност, док је мањи део искоришћен
за рефинансирање. Банкари кажу да се новац углавном користи за набавку сировина, али ретки су они
који запошљавају нове раднике. Ови кредити су облик помоћи државе да се задрже постојећи радници.
Иако отварање нових радних места није услов, ситуација
у којој су фирме је диктирала намену кредита. Рок отплате
субвенционисаних динарских кредита је 18 месеци, уз шест
месеци грејс периода. Максимална каматна стопа 5,45 одсто
дупло је нижа од понуде на тржишту. Намена кредита: ликвидности, куповина сировина и рефинансирање. Кашњење
са обавезама према добављачима, запосленима и држави су
најчешћи проблеми, па је тако 400 милиона евра утрошено
за ликвидност, а исто толико за набавку репроматеријала.
Мањи број предузећа је искористио субвенционисани кредит
за рефинансирање претходно узетих кредита.
Један од ретких који је захваљујући кредиту од 10 милиона динара упослио седам радника је Ненад Благојевић,
власник „Бланда“ из Лесковца.
„Новац смо утрошили за куповину сировина - дрва за израду столица. Захваљујући овом улагању повећаћемо производњу и извоз за Норвешку. Планирам да узмем још један
кредит од пет милиона динара, поднели смо захтев, а иста је
намена - куповина сировине“, истиче Благојевић.
Рајфајзен банка је до сада одобрила 915 кредита. Како
кажу за „Блиц“, највише је искоришћено у производним компанијама, прерађивачкој делатности, фармацији и трговини,
за куповину сировина и робе на домаћем тржишту. Основа
за добијање тренутно тржишно најповољнијих зајмова је
кредитна способност предузећа, а износ зависи од величине
фирме. Уредбом је лимитирана цена од 5,45 одсто, али добре
фирме, како сазнаје „Блиц“ могу да рачунају и на повољније
камате, око пет одсто.
Цене ових кредита су веома атрактивне, имајући у виду
да су за више процената повољније од редовних динарских
зајмова и крећу се готово на нивоу цена девизних кредита, а
да при томе не носе девизни ризик - истичу у Рајфајзен банци. Хипо Алпе Адриа банка је одобрила око 330 субвенционисаних динарских кредита, а у процесу одобрења је још око
120 кредита.
10.09.2014. | Број 586 |

5

ТЕМА БРОЈА Почели да раде јавни бележници

ОСОБЕ ОД
ЈАВНОГ
ПОВЕРЕЊА
Јавно бележништво доноси држави, друштву и грађанима виши степен правне
сигурности, много већу ефикасност правосуђу, али и значајне уштеде

М

инистар правде у Влади Републике Србије Никола одређује награда за рад јавног бележника и накнада трошкоСелаковић посетио је канцеларију јавног бележ- ва насталих у вези са обављеним послом јавног бележника,
ника Драгана Радомировића у Крагујевцу, који начин утврђивања вредности обављеног посла и начин обраје 1. септембра почео са радом, а већ за сутрадан чунавања износа награде и накнаде трошкова.
имао заказан пријем четири странке. Министар Селаковић
Од 1. септембра бележници раде на подручју 32 основје том приликом поновио да јавно бележништво доноси др- на суда у Србији, а у оним местима где и даље не постоје
жави, друштву и грађанима виши степен правне сигурности, попуњена јавнобележничка места, тај посао ће наставити да
много већу ефикасност правосуђу, али и значајне уштеде.
обављају судови.
„Уколико се упореде цене услуга јавних бележника данас и цене које су до јуче важиле за судске таксе и адвокате,
Ко и како постаје бележник?
приметно је да јавно бележништво доноси уштеду за грађане“, нагласио је министар и објаснио да јавно бележништво
Јавни бележник је особа од јавног поверења, која гарандоноси уштеду и држави, уколико људи који су били запос- тује странкама да су послови које предузму уз његово учешће
лени у судовима или јединицама локалне самоуправе као пуноважни и да неће бити поништени. То представља велики
оверитељи постану бележници и пређу са терета буџета на
изазов за јавне бележнике, који морају бити вртерет своје канцеларије. Према
његовим речима, јавни бележник Услови за избор укључују
је контролор законитости правног
промета, јер уговор закључен у диплому правног факулоблику јавнобележничког записа
тета, положен прајесте уговор за који јавни бележвосудни
и јавнобележник одговара и професионално и
материјално.
нички испит и најмање
На интернет презентацији
пет година искуства у
Министарства правде Владе Републике Србије и на сајту Коморе
правној струци после
јавних бележника (www.beleznik.
положеног
правосудног
org) налази се списак јавнобележничких канцеларија у Србији, као и
испита
јавнобележничка тарифа којом се

Кад могу, а кад не могу да вас одбију
Приступ јавним бележницима је слободан. Ако грађанин
затражи од јавног бележника да предузме неку службену
радњу, он нема право да то одбије. На пример, ако се јавном бележнику обрати странка која жели да овери копију
неке исправе, он нема право да је одбије зато што је заузет вршењем неких других „исплативијих“ нотарских услуга. У неким ретким ситуацијама јавни бележник има право
да одбије странку и да јој ускрати предузимање службене
радње. Реч је случајевима када јавни бележник није надлежан за обављање неке службене радње или када постоји
разлог за изузеће јавног бележника - јавни бележник не
може пружати услуге свом супружнику, односно најближим
сродницима.
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хунски стручњаци у оним областима права којима се баве.
Прво јемство добре стручне оспособљености бележника јесу
услови за избор, који укључују диплому правног факултета
и положен правосудни и јавнобележнички испит, као и најмање пет година искуства у правној струци после положеног
правосудног испита.
Начин организације јавнобележничког испита, који је
подељен на писмени и усмени део, а полаже се тако да је остављено мало или нимало простора за манипулацију, јамчи да ће кандидати који буду испуњавали овај услов бити
одлично стручно оспособљени за обављање одговорне делатности. Бележници се именују на јавном конкурсу који
Национална служба за запошљавање • www.nsz.gov.rs

расписује и спроводи Јавнобележничка комора, која пријаве
са мишљењем о кандидатима прослеђује министарству надлежном за послове правосуђа.
Јавне бележнике потом именује министар, а ако се за
једно место јави више кандидата, закон предвиђа да се морају узети у обзир успех на правосудном и јавнобележничком испиту, врсте правних послова на којима су кандидати
раније радили и постигнут успех на ранијем раду. Овако постављене законске одредбе значајно сужавају министру могућност за арбитрарно одлучивање и јамче да ће се за јавне
бележнике именовати кандидати по стручном, а не по политичком или неком другом критеријуму.

Јавно бележништво доноси уштеду држави, уколико људи који су били запослени у
судовима или јединицама локалне самоуправе као оверитељи постану бележници
и пређу са терета буџета на терет своје
канцеларије

Какве ће и колике бити надлежности јавних бележника Србије?
Пошто се конституише јавнобележничка професија у Републици Србији, јавни бележници ће преузети многе послове
које су до сада обављали судови и општинске, односно градске управе. На пример, купци и продавци некретнина неће
више ићи у суд да овере потписе на уговору о продаји, већ
ће тај уговор закључивати пред јавним бележником. Купац
који подиже кредит за куповину стана код јавног бележника
ће састављати уговор о хипотеци, матуранти ће оверавати
преписе (копије) сведочанстава, пензионери ће моћи да добију потврду о животу како би наставили да остварују право на пензију... Јавни бележник ће спроводити поступак за
расправљање заоставштине, поступак за уређење међа, итд.
Увођење нотаријата не значи да судови и органи локалне
самоуправе неће више моћи да грађанима пружају услуге
које се тичу састављања исправа, овере потписа или овере
преписа. У највећем броју случајева грађани ће моћи да бирају да ли ће се за одређену услугу обратити нотару, суду или
органу општинске, односно градске управе.

Јавни бележник и националне мањине
У општинама где је у службеној употреби поред српског
језика и језик националне мањине, јавни бележник је дужан
да, ако то странка захтева, састави исправу на језику и писму националне мањине. Да би неко лице било именовано за
јавног бележника у општини у којој је у службеној употреби
језик националне мањине, мора да зна поред српског језика
и језик националне мањине или да закључи уговор о сталној сарадњи са судским преводиоцем за језик те националне
В.Пауновић
мањине.
Бесплатна публикација о запошљавању

Рекли су о нотарима
Јадранка Вукчевић, Министарство правде Црне
Горе: Почетак нотарске службе мора бити довољно медијски пропраћен у циљу развијања свијести грађана о томе
ко је нотар и за које правне потврде треба ићи код нотара.
Од укупног броја нотара у Црној Гори, 70% чине жене. Нотари долазе углавном из редова бивших судија, адвоката,
државних службеника, итд. У Црној Гори, пренос права и
стицање својине је дато у надлежност нотарима, а тенденција је и да се оставине и овјере дају у надлежност нотарима. Иде са ка томе да се повећањем надлежности нотара
растерете судови и остале државне службе.
Драгор Хибер, професор на Правном факултету Универзитета у Београду: Јавнобележничка професија захтева знање и примену знања и тек ће пракса, кроз одређено
време, формирати квалитетне јавне бележнике. Многи кандидати за јавне бележнике су прошли добру обуку, очекујем
да ћемо имати добре јавне бележнике. Главни задатак је да
они који су до сада радили на увођењу бележништва наставе да раде на изради припрема и допуна бројних прописа
које ће бележници примењивати. Јавнобележничка исправа
као и свака друга исправа, може имати важности ван државе у којој је настала, тј. можемо очекивати сутра да ће
исправе које издају српски јавни бележници бити признате
и у другим државама. Министар ће имати могућност да повећа број бележничких места на одређеној територији, ако
се укаже таква потреба у пракси. Када је у питању регионална сарадња између јавнобележничких комора, она већ
постоји, а надамо се да ће се и наставити.
Александра Кон, сувласник и оснивач Агенције
АЛКА, члан Управног одбора Кластера некретнина у
Србији: Мислим да ће све агенције за промет некретнина са радошћу дочекати увођење нотара, јер одговорност
прелази на стручно лице - на професионалца. Највише бенефита ће имати грађани који се одлуче да продају или купе
своје станове. Агенције ће имати само улогу посредника, а
нотари ће одговарати за садржај уговора. Увођењем нотара ће се добити већа правна сигурност у области промета
некретнина.
Урош Ђорђевић, адвокат: Према Закону о јавном бележништву, јавни бележници не би требало да представљају конкуренцију адвокатима. Велики број самосталних
адвоката који не раде у великим адвокатским канцеларијама, сматрају да ће им посао бележника бити лакши и да ће
имати већу зараду. Међутим, функција јавног бележника
је јако одговорна, са једне стране доноси велики респект
у друштву и даје многе могућности, а са друге стране носи
и велику одговорност.
Стефани Зечевић, нотар и представник Међународне уније нотара (УИНЛ): Осамдесет земаља света су
чланице Међународне уније нотара и надам се да ће Србија
бити осамдесет прва. Све земље региона су чланице Међународне уније нотара. Постоје велике предности за грађанско друштво, када једна земља уведе систем јавног бележништва, поред тога што постоје велике обавезе и дужности
које сносе нотари. У Француској систем јавног бележништва постоји од тринаестог века. Захваљујући тарифама, овај
систем је у потпуности доступан свим грађанима Француске - пружа правну сигурност, безбедност за инвестиције и
онемогућава прање новца.
10.09.2014. | Број 586 |
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ДО ПОСЛА Нова категорија

ЗЕЛЕНИ

ПОСЛОВИ

Очекује се да ће током наредних година ова
категорија послова, у којој ће своје место наћи
многи инжењери, архитекте, пројектни менаџери
и консултанти, доживети експлозиван раст од 1,3
милиона радних места годишње

Пољопривреда Србије
у ниско-карбонској економији

Да „држава стоји на сељаку“, познато је хиљадама година. За времена која нам долазе могло би се рећи да ће стабилност и развој држава зависити пре свега од сигурног снабнедостатку прецизније дефиниције шта су то „зе- девања храном и унапређеног знања (науке, образовања,
лени послови“ (green jobs), можемо рећи да су то сви технолошких иновација, као и од унапређеног традиционалпослови у сегменту оних производних и услужних ног знања). Много тога новог нам долази од промене климе
делатности које су повезане са очувањем животне на земљи, кризе енергије и еколошких разарања, што захтева
средине. Реалност глобалног загревања захтева прелазак на брзе и неодложне припреме за нове услове живота у двадеобновљиве изворе енергије и коришћење енергетски ефикас- сет првом веку. Чињеница је да становници Србије скоро поних технологија. Зелени сектор се убрзано развија и тренут- ловину зараде издвајају само на храну, па се логично намеће
но је у Сједињеним Америчким Државама пети по величини закључак да производња хране доступне становништву трепривредни сегмент. Очекује се да ће наредних година ова ка- ба да постане примарно питање стратегије одрживог развоја.
тегорија послова, у којој ће своје место наћи многи инжење- Ако су производне цене хране у примарној производњи у
ри, архитекте, пројектни менаџери и консултанти, доживети Србији најниже међу земљама у окружењу, а цене хране у
експлозиван раст од 1,3 милиона радних места годишње, до продавницама више или исте као у окружењу, очигледна је
2030. године, што ће, по неким предвиђањима, превазићи и обавеза државе да боље регулише питање хране.
За разлику од развијених земаља, приватни сектор наше
дот-ком бум из деведесетих година прошлог века.
Америчко друштво за соларну енергију (The American пољопривреде је дуго био последња брига државе, економSolar Energy Society) извештава да је у 2006. години у ин- ски дестимулисан и означен као делатност без већег економдустрији обновљиве енергије и енергетске ефикасности ског значаја. За мале пољопривреднике ситуација се ни данас није много променила. И док мали
креирано близу 8,5
За разлику од економије знања, у којој се инси- поседи и сада губе битку у тржишној
милиона радних месекономији, стручњаци Уједињених
та, укључујући и 4,8
стира на високо квалификованој радној снази, нација сматрају да село, ипак, има
милиона индиректних
зелена економија оставља довољно простора и перспективу и да ће се највећи број
послова, као што су
нових радних места у овом веку отрачуноводствени, ИТ за мануелне раднике и оне мање квалификоване
ворити баш у руралним подручјима,
послови, транспортни
а нарочито у области органске произи слично.
водње хране и производњи енергије из обновљивих извора.
Зелена каријера
В.П.

У

Развој зелених послова могао би да буде успорен једино недостатком квалификоване радне снаге, што се вероватно неће догодити, јер ће довољан број универзитета институционализовати специјализоване планове и програме
из ове области, препознајући потребу за зеленом радном
снагом. На интернету већ постоје специјализовани сајтови
на којима се оглашавају зелени послови, као што су: www.
environmentalcareer.com, www.greenbiz.com, TreeHugger Jobs
(http://jobs.treehugger.com), www.ecoemploy.com и други. Неки
од назива радних места на које се може наићи на тим сајтовима су: energy efficiency engineer, solar engineer, wind energy
technician/mechanic, sustainable biomass and energy policy
associate, adviser on climate and energy policy, green building
architect и слично.
Информационе и нано технологије увеле су нас у економију знања, а упоредо са овом револуцијом одиграва се још
једна, која нас уводи у економију засновану на чистим енергијама или такозвану „зелену економију“. Основна начела ове
економије су енергетска ефикасност, обновљивост и алтернативни транспорт и гориво. За разлику од економије знања,
у којој се инсистира на висококвалификованој радној снази,
зелена економија оставља довољно простора и за мануелне
раднике и за оне мање квалификоване. Да је тема актуелна и да интересовање за ову област све више расте, говори
и податак да је један од најпосећенијих „зелених“ сајтова TreeHugger.com, који има 1,4 милиона појединачних посета
месечно, продат „Дискаверију“ за 15 милиона долара.
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Програм УН за природну средину
УНЕП у свом извештају о потреби формирања зелене, односно, еколошки чисте економије за 21. век (Global Green
New Deal), наводи следеће главне области за стварање нових радних места:
- чиста енергија и чисте технологије, укључујући и рециклажу;
- рурална енергија, која укључује енергију из обновљивих извора (ветар, сунчева енергија) и одрживу производњу биомасе;
- одржива пољопривреда, која укључује органску
пољопривреду;
- инфраструктура екосистема, смањивање штетних
емисија од дефорестација и деградације шума;
- одрживи градови, укључујући планирање, транспорт
и зелене зграде, које користе минимум енергије и не
испуштају гасове са ефектом стаклене баште.

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

На основу Локалног акционог плана запошљавања за 2014.
годину у Градској управи Града Лозница, бр. 06-54/13-147 од 27.12.2013. године, члана 59 Закона о запошљавању и
осигурању за случај незапослености („Сл. гласник РС“, бр.
36/2009, 88/2010) и Споразума о уређивању међусобних права
и обавеза у реализацији програма или мера активне политике
запошљавања између Националне службе за запошљавање
и Града Лозница за 2014. годину, бр. 3400-101-87/2014 од
25.08.2014. године
Град Лозница у сарадњи са Националном службом
за запошљавање - Филијала Лозница
Расписује

ЈАВНИ ПОЗИВ
ЗА ОРГАНИЗОВАЊЕ СПРОВОЂЕЊА ЈАВНИХ
РАДОВА У 2014. ГОДИНИ
I ОСНОВНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ
Јавни радови су мера активне политике запошљавања која
предвиђа одобравање средстава за запошљавање незапослених лица са евиденције Националне службе за запошљавање Филијала Лозница 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 Град Лозница исплаћује послодавцу - извођачу јавног рада средства за:
- зараду незапосленим лицима,
- трошкове доласка и одласка са рада незапослених лица.
Средства намењена за спровођење јавних радова користе се
за:
1. исплату нето зараде незапосленим лицима укљученим у
јавне радове, у висини од:
- 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.
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 турисБесплатна публикација о запошљавању

тичкој 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:
- органи јединице локалне самоуправе, јавне установе и јавна
предузећа чији је оснивач Град Лозница, уз писмену сагласност надлежног министарства,
- привредна друштва,
- предузетници,
- задруге и
- удружења грађана.
Услови
Право на доделу средстава за спровођење јавног рада послодавац може да оствари под условом да:
- има седиште на територији града Лознице;
- запошљава првенствено незапосленог који се теже запошљава или незапосленог у стању социјалне потребе;
- у пријави за јавне радове навео је детаљан опис и динамику
активности јавног рада (термин план);
- измирио је уговорне обавезе према Националној служби за
запошљавање - Филијали Лозница, 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;
- 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.
Национална служба за запошљавање - Филијала Лозница
задржава право да тражи и друге доказе релевантне за одлучивање о одобравању спровођења јавних радова.
Начин подношења пријаве
Пријава за спровођење јавног рада подноси се у три примерка, Национaлној служби за запошљавање - Филијали Лозница,
према месту спровођења јавног рада, односно према седишту
послодавца, у случају када послодавац нема регистровану организациону јединицу у месту спровођења јавног рада,
непосредно или поштом, на прописаном обрасцу који се може
добити у Пословном центру Национaлне службе за запошљавање - Филијале Лозница.
V ДОНОШЕЊЕ ОДЛУКЕ
Одлука о одобравању спровођења јавних радова доноси се на
основу провере поднете пријаве за спровођење јавног рада.
Провера поднетих пријава
Национална служба за запошљавање - Филијала Лозница
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врши проверу поднетих пријава, односно проверу испуњености услова јавног конкурса и приложене документације.
Пријаве које не испуњавају услове предвиђене јавним конкурсом неће се даље разматрати.
Бодовање поднетих пријава
Приликом бодовања пријаве за јавне радове узимају се у обзир
следећи критеријуми: област спровођења, дужина трајања
јавног рада, укупан планирани број незапослених лица,
учешће локалне самоуправе, органа територијалне аутономије
или других извора у финансирању јавних радова, претходно
коришћена средства Националне службе за запошљавање за
јавне радове, оцена остварене сарадње са извођачем јавног
рада по претходним конкурсима и процена важности поднете
пријаве за спровођење јавног рада за локално тржиште рада
за подручје Филијале Лозница.
Бодовна листа се објављује на огласној табли Градске управе Града Лозница. Град Лозница задржава право да приликом
одлучивања по поднетој пријави изврши корекцију дужине
трајања и/или броја лица, у складу са расположивим износом
средстава који је опредељен за финансирање мере АПЗ.
Одлука о одобравању спровођења јавних радова
Одлуку о одобравању спровођења јавних радова доноси комисија именована од стране начелника Градске управе.
VI ЗАКЉУЧИВАЊЕ УГОВОРА
Начелник Градске управе Града Лозница, Национална служба
за запошљавање - Филијала Лозница и послодавац - извођач
јавног рада закључују уговор којим се уређују међусобна права и обавезе.
Документација за закључивање уговора:
- уговори о раду са незапосленим лицима на одређено време,
- средство обезбеђења уговорних обавеза,
- потврда банке о отвореном наменском рачуну,
- картон депонованих потписа и
- термин план, уколико је у поступку разматрања пријаве за
спровођење јавног рада извршена корекција броја лица и/или
дужине трајања пројекта.
Почетком спровођења јавног рада сматра се датум пријаве на
осигурање, односно почетак рада првог лица ангажованог на
јавном раду. Датум заснивања радног односа који је наведен
у уговору о раду не може бити пре датума закључења уговора
о спровођењу јавног рада, нити након 60 дана од дана доношења Одлуке о одобравању спровођења јавних радова.
Средства обезбеђења уговорних обавеза:
1. ЗА ПРЕДУЗЕТНИКА:
- две истоветне бланко личне менице са једним жирантом, са
меничним овлашћењем.
2. ЗА ПРАВНО ЛИЦЕ:
- две истоветне бланко соло менице, са меничним овлашћењима.
У случају да је послодавац - извођач јавног рада корисник
буџетских средстава и није у могућности да приложи меницу, као средство обезбеђења уговорних обавеза прилаже се
изјава одговорног лица да су обезбеђени сви предуслови за
реализацију јавног рада.
Жирант може бити свако пословно способно физичко лице, не
старије од 65 година, које има редовна месечна примања на
име зараде или пензије, независно од висине примања, као и
физичко лице које самостално обавља своју делатност (предузетник).
VII ОБАВЕЗЕ ИЗ УГОВОРА
Послодавац - извођач јавног рада у обавези је да:
- запосленог ангажованог на спровођењу јавног рада задржи у
радном односу најмање у дужини трајања уговорене обавезе;
у случају престанка радног односа запосленог, послодавац је у
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обавези да у року од 30 дана од дана престанка радног односа
заснује радни однос на одређено време са другим незапосленим лицем за преостало време трајања уговора;
- организује заштиту и безбедност на раду запослених, у складу са законом и захтевом стандарда за конкретне послове
јавног рада;
- месечно врши исплату зарада запосленима у законским роковима на текући рачун лица;
- месечно врши исплату накнаде трошкова за долазак и одлазак са рада запосленима ангажованим на спровођењу јавног
рада;
- Националној служби за запошљавање - Филијали Лозница
доставља доказе о уплати пореза и доприноса за обавезно
социјално осигурање за запослене ангажоване на спровођењу
јавног рада;
- Националној служби за запошљавање - Филијали Лозница
доставља доказе о утрошку пренетих средстава за трошкове
зараде и одласка и доласка са рада;
- Националној служби за запошљавање - Филијали Лозница
омогући контролу реализације уговорних обавеза и увид у сву
потребну документацију и ток спровођења јавног рада;
- обавести Националну службу за запошљавање - Филијалу
Лозница о свим променама које су од значаја за реализацију
уговора, у року од осам дана од дана настанка промене.
У случају да послодавац - извођач јавног рада не реализује
обавезе дефинисане уговором, дужан је да врати исплаћена
средства увећана за законску затезну камату од датума преноса средстава, у складу са уговором.
VIII ОСТАЛЕ ИНФОРМАЦИЈЕ
Све додатне информације могу се добити у Пословном центру
Националне службе за запошљавање - Филијале Лозница или
на бројеве телефона: 015/879-717 и 879-704.
Јавни позив је отворен од 05.09.2014. до 20.09.2014.
године и трајаће до утрошка расположивих средстава
за ову намену.
На основу Локалног акционог плана запошљавања за 2014.
годину у Градској управи Града Лозница, бр. 06-54/13-147 од 27.12.2013. године, члана 59 Закона о запошљавању и
осигурању за случај незапослености („Сл. гласник РС“, бр.
36/2009, 88/2010) и Споразума о уређивању међусобних права и обавеза у реализацији програма или мера активне политике запошљавања између Националне службе за запошљавање и Града Лозница за 2014. годину, бр. 3400-101-87/2014
од 25.08.2014. године
Град Лозница у сарадњи са Националном службом
за запошљавање - Филијала Лозница
Расписује

ЈАВНИ ПОЗИВ
ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ ПРОГРАМА СТРУЧНА ПРАКСА
У 2014. ГОДИНИ
I ОСНОВНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ
Програм стручне праксе намењен је незапосленим лицима
која се први пут стручно оспособљавају за занимање за које су
стекла одређену врсту и степен стручне спреме или која су се
стручно оспособљавала краће од времена потребног за полагање приправничког/стручног испита, а ради стицања услова за полагање приправничког/стручног испита, у складу са
законом или општим актом послодавца, без заснивања радног
односа.
Програм стручне праксе траје у складу са законом, а најдуже
12 месеци, односно у складу са актом о организацији и систематизацији послова код послодавца, и то:
- до 6 месеци за приправнике са средњим образовањем;
Национална служба за запошљавање • www.nsz.gov.rs

- 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 05.09.2014. године и трајаће до
утрошка расположивих средстава издвојених за ову намену.
II НАМЕНА И ВИСИНА СРЕДСТАВА
Tоком трајања програма стручне праксе, Град Лозница ангажованим лицима исплаћује новчану помоћ у месечном износу
од:
- 16.000,00 динара за лица са средњим образовањем;
- 18.000,00 динара за лица са вишим или високим трогодишњим образовањем и
- 20.000,00 динара за лица са најмање четворогодишњим
високим образовањем;
- врши обрачун и уплату доприноса за случај повреде на раду
и професионалне болести, у складу са законом.

за рад на одређеним пословима прописана обавеза обављања
приправничког стажа.
Национална служба за запошљавање - Филијала Лозница
задржава право да тражи и друге доказе релевантне за одлучивање о захтеву подносиоца.
Начин подношења захтева
Захтев за учешће у програму подноси се надлежној организационој јединици Национaлне службе за запошљавање
- Филијали Лозница, према седишту послодавца или према
месту ангажовања лица, непосредно или поштом, на прописаном обрасцу који се може преузети у Националној служби за
запошљавање - Филијали Лозница.
IV ДОНОШЕЊЕ ОДЛУКЕ
Одлуку о спровођењу програма стручне праксе доноси Комисија за разматрање захтева послодаваца, у року од 30 дана
од дана подношења захтева. Локални савет за запошљавање
задржава право да приликом одлучивања по поднетом захтеву
изврши корекцију броја лица, у складу са расположивим средствима.

III ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЕВА

V ЗАКЉУЧИВАЊЕ УГОВОРА

Услови
Право учешћа у реализацији програма стручнe праксe имају:
- органи јединица локалне самоуправе, јавне установе и јавна
предузећа чији је оснивач Град Лозница, уз писмену сагласност надлежног министарства;
- привредни субјекти (привредна друштва и предузетници),
под следећим условима:
- да уредно измирују 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 Граду Лозница,
осим за обавезе чија је реализација у току;
- 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; у периоду од шест
месеци пре подношења захтева није било у радном односу код
истог послодавца;
- да обезбеди ментора и друге капацитете за стручно оспособљавање лица, који 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 до два незапослена лица, а послодавац који има
преко 10 запослених има право да у програм укључи незапослена лица чији број не може бити већи од 20% укупног броја
запослених.
Национална служба за запошљавање у сарадњи са послодавцем врши селекцију незапослених лица која ће бити укључена у програм.

Град Лозница, Национална служба за запошљавање и послодавац у року до 30 дана од дана доношења одлуке о спровођењу програма стручне праксе закључују уговор којим
уређују међусобна права и обавезе. По закљученом уговору
послодавац је у обавези да Граду Лозници достави потписани
уговор о стручном оспособљавању са незапосленим лицем на
стручној пракси. Датум почетка спровођења програма стручне праксе мора бити после датума доношења одлуке о спровођењу програма стручне праксе.

Документација за подношење захтева:
- захтев за учешће у програму на прописаном обрасцу Националне службе за запошљавање - Филијале Лозница;
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
Бесплатна публикација о запошљавању

VI ОБАВЕЗЕ ИЗ УГОВОРА
Послодавац је у обавези да:
- стручно оспособљава незапослено лице у дужини трајања
уговорне обавезе;
- оспособи незапослено лице за самосталан рад у струци, у
складу са законом, односно актом о организацији и систематизацији послова;
- доставља Националној служби извештаје о присутности лица
на стручној пракси, у складу са уговором;
- достави Националној служби извештај о обављеној стручној
пракси, у складу са уговором;
- организује лицу полагање приправничког/стручног испита за
самосталан рад, односно обезбеди доказе о оспособљавању
неопходне за полагање испита пред надлежним органом;
- изда потврду о обављеној стручној пракси, односно положеном приправничком/стручном испиту;
- омогући Националној служби за запошљавање - Филијали
Лозница контролу реализације уговорних обавеза и
- обавести Националну службу за запошљавање - Филијалу
Лозница о свим променама које су од значаја за реализацију
уговора, у року од 8 дана од дана настанка промене.
У случају прекида стручног оспособљавања лица, послодавац
може да у року од 30 дана од дана прекида стручног оспособљавања изврши замену са другим незапосленим лицем
истог нивоа образовања, које испуњава потребне услове у
складу са законом, за преостало време дефинисано уговором,
увећано за период спроведене замене.
VII ОСТАЛЕ ИНФОРМАЦИЈЕ
Информације о програму могу се добити у организационој
јединици Национaлне службе за запошљавање - Филијали
Лозница, Кнеза Милоша 3 или на број телефона: 015/879-710.
10.09.2014. | Број 586 |
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СЛОБОДНA РАДНA МЕСТА

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

Како да предате оглас за слободна радна места
Оглашавање у публикацији „Послови“ је бесплатно. Текст огласа за слободна радна места
можете предати у најближој филијали/служби Националне службе за запошљавање.
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Б Е О Г РА Д
УПРАВА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ОБРЕНОВАЦ
11500 Обреновац, Вука Караџића 74
тел. 011/8721-786

Стручни сарадник за послове информационог
система

на одређено време до 2 године, за рад у Одељењу за општу
управу
УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, завршен технички факултет било ког
смера, положен државни стручни испит и најмање 1 година радног искуства
у струци. Уз пријаву приложити: диплому којом се потврђује стручна спрема
(оригинал или оверену фотокопију), уверење о положеном државном стручном испиту, уверење о држављанству, извод из матичне књиге рођених,
доказ о радном искуству, доказ да кандидат није осуђиван за кривично дело
на безусловну казну затвора од најмање 6 месеци или за кажњиво дело које
га чини неподобним за обављање послова у државним органима. Неблаговремене, неразумљиве или непотпуне пријаве, као и пријаве уз које нису
приложени потребни докази, неће се разматрати.

ГРАДСКА ОПШТИНА ВОЖДОВАЦ
УПРАВА ОПШТИНЕ
ОДЕЉЕЊЕ ЗА ОПШТУ УПРАВУ
11000 Београд, Устаничка 53

Возач - курир

за рад у Служби за скупштинске и заједничке послове,
Сервис за опште, техничке и возачке послове, на одређено
време до 6 месеци
УСЛОВИ: средња стручна спрема, шест месеци радног стажа, положен стручни испит, возачка дозвола „Б“ категорије. Кандидат за наведено радно место
треба да испуњава и опште услове утврђене чл. 6 Закона о радним односима
у државним органима: да је држављанин Републике Србије; 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, диплома којом се потврђује
стручна спрема, фотокопија радне књижице, доказ о положеном стручном
испиту за рад у државним органима, возачка дозвола „Б“ категорије, 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.

Стручни сарадник за јавне набавке

за рад у Одељењу за привреду, финансије, друштвене
делатности и планирање, Одсек за јавне набавке, на
одређено време до 6 месеци
УСЛОВИ: висока стручна спрема - правни или економски факултет; једна
година радног стажа; положен стручни испит; познавање рада на рачунару. Кандидат за наведено радно место треба да испуњава и опште услове утврђене чл. 6 Закона о радним односима у државним органима: да је
држављанин Републике Србије; 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, диплома којом се потврђује стручна спрема, фотокопија радне књижице, доказ о положеном стручном испиту за рад у државним органима, доказ 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 копијама.
ОСТАЛО: Пријаве са доказима о испуњавању услова огласа подносе се у року
од 8 дана од дана објављивања у публикацији „Послови“, на адресу: Управа

Бесплатна публикација о запошљавању

Градске општине Вождовац, Одељење за општу управу, Београд, Устаничка
53 или непосредно на писарници Управе, Београд, Устаничка 53. 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, придеви и
глаголи у овом огласу који су употребљени у мушком роду, односе се без
дискриминације и на особе женског пола.

ВАЉЕВО
ТУРИСТИЧКА ОРГАНИЗАЦИЈА ВАЉЕВО
14000 Ваљево, Проте Матеје 1/1
тел. 014/221-138

Директор

на период од четири године
УСЛОВИ: За директора може бити именовано лице које поред општих услова утврђених законом испуњава и следеће услове: да има стечено високо
образовање из научне, односно стручне области у оквиру образовно-научног
поља друштвено-хуманистичких наука (области економске науке, менаџмент
и бизнис или правне науке) или ИМТ студија (академски назив: дипломирани
туризмолог, мастер туризмолог или специјалиста туризмолог) на основним
академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ, мастер академским студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање четири
године или специјалистичким студијама на факултету; да није осуђивано за
кривична дела која га чине неподобним за обављање ове функције; најмање
три године радног искуства на руководећим пословима. Пријава са доказима
о испуњавању услова подноси се Комисији за кадровска, административна
питања и радне односе Скупштине града Ваљева, Карађорђева 64, 14000
Ваљево, са назнаком: „За конкурс“.

ПОНИШТЕЊЕ ОГЛАСА
ТУРИСТИЧКА ОРГАНИЗАЦИЈА ВАЉЕВО
14000 Ваљево, Проте Матеје 1/1
тел. 014/294-853, 294-895

Оглас објављен 18.06.2014. године у публикацији „Послови“,
поништава се у целости.

В РА Њ Е
ОПШТИНА ТРГОВИШТЕ
ОПШТИНСКА УПРАВА

17525 Трговиште, Краља Петра I Карађорђевића 4
тел. 017/452-203

Шеф буџетских послова и трезора

на одређено време од 12 месеци, због повећаног обима
посла
УСЛОВИ: VII степен стручне спреме, завршен економски факултет, смер
финансије, положен стручни испит и најмање 1 година радног искуства у
струци.

Послови пореског извршитеља и послови
пореског књиговодства и извештавања

на одређено време од 12 месеци, због повећаног обима
посла
УСЛОВИ: VII степен стручне спреме, завршен економски факултет, 1 година
радног искуства у струци, познавање рада на рачунару и положен стручни
испит.

Послови заштите бирачког списка и АОП-а

на одређено време од 12 месеци, због повећаног обима
посла
УСЛОВИ: VI степен стручне спреме, завршена виша техничко-технолошка
школа информатичког или техничког смера, положен стручни испит и 3 године радног искуства.
ОСТАЛО: да кандидат испуњава и услове из члана 6 Закона о радним односима у државним органима. Уз пријаву са биографијом кандидат подноси:
оверену копију дипломе, доказ о радном стажу, извод из матичне књиге
рођених, уверење о држављанству РС, уверење о општој здравственој способности, уверење да није осуђиван за кривично дело на безусловну казну
затвора од најмање 6 месеци или за кажњиво дело које га чини неподобним
за обављање послова у државном органу. Рок за подношење пријава је 8
дана од дана објављивања.
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ИСПРАВКА ОГЛАСА
ГРАД ВРАЊЕ
ГРАДСКА УПРАВА

17500 Врање, Краља Милана 1, тел. 017/402-303, 402-310
Оглас објављен 03.09.2014. године у публикацији „Послови“,
исправља се у адреси послодавца, тако што уместо: Краља Милутина 1, треба да стоји: Краља Милана 1; за радно место: послови
управљања имовином и стамбени послови у Одсеку за имовинско-правне и стамбене послове Секретаријата за урбанизам и имовинско-правне послове, исправља се у делу „посебни услови“, тако
што уместо: „висока школска спрема - правни факултет за привреду
и правосуђе - VII степен стручне спреме, једна година радног искуства и положен стручни испит“, треба да стоји: „висока школска
спрема - правни факултет, привредна академија - правни факултет
за привреду и правосуђе - VII степен стручне спреме, једна година
радног искуства и положен стручни испит“; за радно место: послови за избегла лица и привремено расељена лица у Секретаријату
за здравствену, социјалну, дечју и борачко-инвалидску заштиту,
избеглице и привремено расељена лица, назив радног места се
исправља и гласи: послови борачког додатка инвалида и инвалидске заштите у Одсеку за борачко-инвалидску заштиту Секретаријата за здравствену, социјалну, дечју и борачко-инвалидску заштиту, избеглице и привремено расељена лица; уместо: 2 извршиоца,
треба да стоји: 3 извршиоца; у делу „посебни услови“, треба да
стоји: висока школска спрема - правни факултет, економски факултет, факултет за услужни бизнис, факултет за менаџмент, факултет политичких наука, смер социјални рад и социјална политика,
односно VII степен стручне спреме, једна година радног искуства и
положен стручни испит за рад у органима државне управе; за радно
место: послови возача, треба да стоји: послови возача у Кабинету
Скупштине града. У осталом делу текст огласа је неизмењен.

ВРШАЦ
ОПШТИНСКА УПРАВА
ОПШТИНЕ ПЛАНДИШТЕ

26360 Пландиште, Војводе Путника 38, тел. 013/861-033

Послови матичара

на одређено време до 24 месеца
УСЛОВИ: да је кандидат држављанин РС; да је пунолетан; да има општу
здравствену способност; да није осуђиван за кривично дело на безусловну
казну затвора од најмање шест месеци или за кажњиво дело које га чини
неподобним за обављање послова у државном органу; завршен VII/1 степен
друштвено-хуманистичког смера, односно друштвеног смера; 1 година радног искуства; положен посебан испит за матичара; положен стручни испит за
рад у државним органима.

Стручни послови из области информисања
на одређено време до 24 месеца

УСЛОВИ: да је кандидат држављанин РС; да је пунолетан; да има општу
здравствену способност; да није осуђиван за кривично дело на безусловну
казну затвора од најмање шест месеци или за кажњиво дело које га чини
неподобним за обављање послова у државном органу; завршен VII степен
стручне спреме, политиколог или правник; 1 година радног искуства; положен стручни испит за рад у државним органима.

Послови инвалидско-борачке заштите
на одређено време до 24 месеца

УСЛОВИ: да је кандидат држављанин РС; да је пунолетан; да има општу
здравствену способност; да није осуђиван за кривично дело на безусловну
казну затвора од најмање шест месеци или за кажњиво дело које га чини
неподобним за обављање послова у државном органу; завршен VII степен,
техничког или друштвеног смера; 1 година радног искуства; положен стручни
испит за рад у државним органима.

Порески инспектор

на одређено време до 24 месеца
УСЛОВИ: да је кандидат држављанин РС; да је пунолетан; да има општу
здравствену способност; да није осуђиван за кривично дело на безусловну
казну затвора од најмање шест месеци или за кажњиво дело које га чини
неподобним за обављање послова у државном органу; завршен VII степен,
економски или правни факултет; 3 године радног искуства; положен стручни
испит за рад у државним органима.
ОСТАЛО: Пријаве поднети у року од 8 дана од дана објављивања у публикацији „Послови“, на адресу: Општинска управа Општине Пландиште, Војводе
Путника 38.
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ЗАЈЕЧАР
ОПШТИНСКА УПРАВА
ОПШТИНЕ СОКОБАЊА

18230 Сокобања, Светог Саве 23
тел. 018/830-173

Послови достављања поште
на одређено време до 12 месеци

УСЛОВИ: осмогодишња школа, положен возачки испит ‘‘Б‘‘ категорије, 1 година радног стажа. Уз пријаву на оглас са биографијом кандидати су дужни
да доставе и потребна документа, у оригиналу или у овереној фотокопији:
диплому о стручној спреми, извод из матичне књиге рођених, уверење о
држављанству (не старије од 6 месеци), уверење о здравственом стању, уверење основног и вишег суда да против лица није покренута истрага и да није
подигнута оптужница, уверење полицијске управе да лице није осуђивано
за кривично дело на безусловну казну затвора од најмање 6 месеци или за
кажњиво дело које га чини неподобним за обављање послова у државном
органу, доказ о радном искуству. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће
се разматрати.

КИКИНДА
КУЛТУРНИ ЦЕНТАР КИКИНДА

23300 Кикинда, Трг српских добровољаца 23
тел. 0230/22-544

Директор

на период од 4 године
УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме - најмање високо образовање на
основним студијама у трајању од 4 године; да кандидат има организационе
способности; најмање 3 године радног искуства у области културе, медија
и образовања; да се против кандидата не води истрага и да није подигнута оптужница за кривична дела која се гоне по службеној дужности, као и
да није осуђиван за кривична дела која га чине неподобним за обављање
дужности директора; да је држављанин Републике Србије. Уз пријаву кандидат треба да достави: предлог програма рада и развоја Културног центра
Кикинда за период од четири године, оверену копију дипломе или уверења
о стеченој стручној спреми, оверену копију радне књижице или други доказ
о радном искуству, биографију са кратким прегледом остварених резултата
рада, уверење да није правноснажно осуђиван, уверење - не старије од 6
месеци да се против њега не води истрага и да није подигнута оптужница за
кривична дела која се гоне по службеној дужности, уверење о држављанству
РС, извод из матичне књиге рођених. Сва документа се достављају у оригиналу или у овереним копијама. Пријаве са доказима о испуњавању услова, са
назнаком: „За конкурс“, достављају се на горенаведену адресу, поштом или
лично, сваког радног дана, од 08,00 до 15,00 часова. Рок за пријаву је 15 дана
од дана објављивања. Сва обавештења о конкурсу могу се добити на горенаведени број телефона, лице за контакт: Бранислава Гавранов.

НИШ
ОПШТИНСКА УПРАВА ОПШТИНЕ РАЖАЊ
37215 Ражањ, Трг Светог Саве 33

Послови подстицања младих

за рад у Одељењу за привреду и финансије, Канцеларија за
младе, на одређено време од месец дана
УСЛОВИ: Поред општих услова предвиђених законом, кандидати треба да
испуњавају и посебне услове: правни факултет, дипломирани правник - VII
степен стручне спреме. Уз пријаву на оглас кандидати су дужни да доставе:
фотокопију дипломе (оверену), извод из матичне књиге рођених, уверење
о држављанству, 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 државном органу, уверење да се
против лица не води кривични поступак, лекарско уверење. Рок за подношење пријава је 8 дана од дана објављивања у публикацији „Послови“, као
и на сајту Општинске управе Општине Ражањ. Пријаве се подносе на адресу: Општинска управа Општине Ражањ, Трг Светог Саве 33, 37215 Ражањ.
Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се разматрати.

Национална служба за запошљавање

www.nsz.gov.rs
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ЦЕНТАР ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД
ОПШТИНЕ РАЖАЊ
37215 Ражањ, Партизанска бб
тел. 037/841-246

Водитељ случаја на пословима социјалног рада
на одређено време до повратка радника са боловања

УСЛОВИ: високо образовање стечено на студијама другог степена (дипломске
академске студије - мастер, специјалистичке академске студије или специјалистичке струковне студије), односно на основним студијама у трајању од
најмање 4 године и одговарајући академски, односно стручни назив утврђен
у области психолошких, педагошких наука, односно стручни назив: дипломирани социјални радник; да је кандидат држављанин Републике Србије; да
има општу здравствену способност; да није осуђиван за кривично дело на
безусловну казну затвора од најмање 6 месеци или за кажњиво дело које га
чини неподобним за обављање послова у државном органу; да има прописану стручну спрему. Стручне послове социјалног рада (водитељ случаја) могу
обављати социјални радник, психолог, педагог (VII степен стручне спреме).
Докази морају бити оригинална документа или оверене фотокопије. Пријаве
са свим доказима о испуњености услова из огласа доставити на горенаведену
адресу, у року од 8 дана од дана објављивања.

НОВИ СА Д
ОПШТИНА ТИТЕЛ
ОПШТИНСКА УПРАВА
21240 Тител, Главна 1
тел. 021/860-165

Послови ликвидатора

на одређено време до повратка одсутног запосленог
УСЛОВИ: IV степен стручне спреме, средња економска школа, положен
стручни испит за рад у органима државне управе, најмање 1 година радног
искуства.

Послови буџетског рачуноводства и
извештавања

на одређено време до повратка одсутног запосленог
УСЛОВИ: VI степен стручне спреме, виша економска школа или виша пословна школа, положен стручни испит за рад у органима државне управе, најмање 1 година радног искуства.

Послови грађевинско-урбанистичке инспекције
на одређено време до повратка одсутног запосленог

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, архитектонски или грађевински
факултет, положен стручни испит за рад у органима државне управе, најмање 3 године радног искуства.
ОСТАЛО: Поред доказа о испуњености посебних услова, кандидати су дужни
да уз пријаву на оглас доставе и доказе о испуњености општих услова из чл.
6 Закона о радним односима у државним органима („Службени гласник РС“,
бр. 48/91, 66/91, 44/98, 46/98, 49/99, 34/01, 39/02 и 49/05): да је кандидат
држављанин РС, да је пунолетан, да има прописану стручну спрему, да има
општу здравствену способност, да није осуђиван за кривична дела на безусловну казну затвора од најмање 6 месеци или за кривично дело које га
чини неподобним за обављање послова у државним органима. Кандидат уз
пријаву треба да достави: оригинал или оверену фотокопију извода из матичне књиге рођених, оригинал или оверену фотокопију уверења о држављанству, оригинал или оверену фотокопију дипломе о завршеној школи, оверену фотокопију радне књижице, оригинал или оверену фотокопију доказа
о радном искуству у струци, оригинал или оверену фотокопију уверења о
положеном стручном испиту за рад у органима државне управе, уверење да
није осуђиван за кривична дела на безусловну казну затвора од најмање 6
месеци или за кажњиво дело које га чини неподобним за обављање послова
у органу локалне самоуправе, уверење о општој здравственој способности,
CV. Уверење о држављанству, уверење из СУП-а и уверење о општој здравственој способности не могу бити старији од 6 месеци.
Пријаву и доказе о испуњености услова огласа кандидати могу доставити
лично или поштом - препорученом пошиљком, на адресу: Општина Тител,
Општинска управа Тител, Тител, Главна 1, са назнаком: „Пријава на оглас за
заснивање радног односа“. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узимати у разматрање. Контакт телефон за додатне информације: 021/860-165.

ОБУКА ЗА АКТИВНО ТРАЖЕЊЕ ПОСЛА
Бесплатна публикација о запошљавању

ПАНЧЕВО
МЕСНА ЗАЈЕДНИЦА ЦРЕПАЈА
ОПШТИНА КОВАЧИЦА
26213 Црепаја, Трг ослобођења 5
тел. 013/671-407
е-mail: mzcrepaja@gmail.com

Секретар месне заједнице
УСЛОВИ: најмање средња стручна спрема, реизбор на 4 године, 3 године
радног стажа, познавање рада на рачунару. Поред наведених услова, кандидат мора да задовољава и опште услове предвиђене законом. Пријаве на
оглас са доказима о испуњавању услова поднети у року од 8 дана од дана
објављивања, на горенаведену адресу. Неблаговремене и непотпуне пријаве
неће се узимати у разматрање.

ПИРОТ
ОПШТИНСКА УПРАВА
ОПШТИНЕ БАБУШНИЦА

18330 Бабушница, Ратка Павловића 1

Дипломирани правник у својству приправника
на одређено време од годину дана

УСЛОВИ: високо образовање у образовном-научном пољу правних наука на
студијама другог степена (дипломске академске студије - мастер, специјалистичке академске студије, специјалистичке струковне студије), односно на
основним студијама у трајању од 4 године - дипломирани правник. Поред
наведених услова, кандидат треба да испуњава и услове из члана 6 Закона о радним односима у државним органима: да је држављанин Републике
Србије, да има општу здравствену способност, да није осуђиван за кривично
дело на безусловну казну затвора од најмање 6 месеци или за кажњиво дело
које га чини неподобним за обављање послова у државном органу. Рок за
подношење пријава је 8 дана од дана објављивања у публикацији „Послови“.
Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узимати у разматрање. Пријаве
се могу поднети на шалтеру Општинског услужног центра или препорученом
пошиљком на горенаведену адресу.

ПОЖ АРЕВАЦ
ОСНОВНО ЈАВНО ТУЖИЛАШТВО
ПЕТРОВАЦ НА МЛАВИ

12300 Петровац на Млави, Српских владара 159
тел. 012/326-081

Дактилограф
УСЛОВИ: средња школска спрема - IV степен, друштвеног, природног или
техничког смера, положен испит за дактилографа I-а класе, најмање једна
година радног искуства у струци и познавање рада на рачунару. Уз пријаву
на конкурс приложити следећу документацију: оверену фотокопију дипломе
о стеченој средњој стручној спреми, доказ о радном искуству, доказ о положеном испиту за дактилографа I-а класе, извод из матичне књиге рођених,
уверење о држављанству, уверење да се против кандидата не води кривични
поступак, уверење да није осуђиван за кривична дела која се гоне по службеној дужности (уверење о здравственој способности приложиће кандидат који
буде примљен у радни однос). Рок за подношење пријаве на оглас са кратком
биографијом и одговарајућом документацијом је 8 дана и почиње да тече
наредног дана од дана објављивања у публикацији „Послови“. Пријаве са
биографијом и доказима о испуњавању услова поднети на адресу: Основно
јавно тужилаштво у Петровцу на Млави, Српских владара 159, лично или препорученом пошиљком, са назнаком: „За конкурс“ и назив радног места за које
се конкурише. Лице задужено за давање обавештења је Мирјана Дичић, в.ф.
Основног јавног тужиоца у Петровцу на Млави, број телефонa: 012/326-081.
Напомена: Стручну способност, знање и вештине кандидата за наведено радно место конкурсна комисија ће проверити усмено, на основу обављеног разговора (датум разговора биће накнадно одређен, о чему ће кандидати бити
благовремено обавештени). Неблаговремене, недопуштене, неразумљиве,
непотпуне и пријаве уз које нису приложени сви потребни докази конкурсна
комисија ће одбацити закључком.

Сајмови
запошљавања
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ПРИЈЕПОЉЕ
ОПШТИНСКА УПРАВА
ОПШТИНА НОВА ВАРОШ

31320 Нова Варош, Карађорђева 32
тел. 033/63-728

Послови у области израде и имплементације
пројеката

на одређено време до три месеца, због повећеног обима
посла
УСЛОВИ: Посебни услови: виша стручна спрема - VI степен, познавање рада
на рачунару, једна година радног искуства и положен стручни испит за рад у
органима државне управе. Поред наведених, кандидати морају испуњавати
и следеће услове: да имају општу здравствену способност, да су држављани РС, да нису осуђивани за кривично дело на безусловну казну затвора
од најмање шест месеци или за кажњиво дело које их чини неподобним за
обављање послова у државном органу, уверење основног или вишег суда да
против лица није покренута истрага и да није подигнута оптужница. О исходу
огласа кандидати ће бити накнадно обавештени.

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

Општи послови у Одељењу за управу и опште
послове, Одсек за опште послове у Општинској
управи Кула
на одређено време ради замене привремено одсутне
запослене, не дуже од 24 месеца

УСЛОВИ: Општи услови за заснивање радног односа: држављанство Републике Србије, пунолетство, општа здравствена способност, прописана стручна спрема и да кандидат није осуђиван за кривично дело на безусловну казну
затвора од најмање 6 месеци или за кажњиво дело које га чини неподобним
за обављање послова у државном органу. Посебни услови за заснивање радног односа: стечено високо образовање из научне области економске науке
на студијама другог степена (дипломске академске студије - мастер, специјалистичке академске студије, специјалистичке струковне студије), односно на
основним студијама у трајању од најмање 4 године, положен државни стручни испит и једна година радног искуства у струци. Уз пријаву приложити
следећу документацију, у оригиналу или у овереној фотокопији: уверење о
држављанству, извод из матичне књиге рођених, лекарско уверење, доказ о
стеченом степену стручне спреме, доказ о радном искуству у струци, доказ
о положеном државном стручном испиту, кратку биографију. Пријаву са
потребном документацијом доставити у року од 8 дана од дана објављивања
у публикацији „Послови“, на адресу: Општинска управа Кула, Лењинова 11,
25230 Кула, поштом или лично у Општински услужни центар (писарница)
Општинске управе Општине Кула. Непотпуне или неблаговремене пријаве
неће бити разматране.

СРЕМСКА МИТРОВИЦА
ЦЕНТАР ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД ПЕЋИНЦИ
22410 Пећинци, Слободана Бајића 5

Директор

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

Послови из имовинско-правне области

на одређено време до 24 месеца, за рад у Градској управи
за урбанизам, комуналне и инспекцијске послове Града
Сремска Митровица
УСЛОВИ: Поред општих услова прописаних чланом 6 Закона о радним односима у државним органима („Службени гласник РС“, бр. 48/91, 66/91, 44/98,
49/99, 34/01, 39/02, 49/05 и 23/13), кандидати треба да испуњавају и следеће посебне услове: високо образовање стечено на студијама другог степена (дипломске академске студије - мастер, специјалистичке академске
студије, специјалистичке струковне студије), односно на основним студијама
у трајању од најмање четири године, у образовно-научном пољу друштвено-хуманистичких наука - правне науке, 1 година радног искуства у струци
и положен државни стручни испит. Пријаве на оглас са доказима о испуњавању општих и посебних услова, у оригиналу или у овереној фотокопији
(диплому о стеченој стручној спреми, уверење о држављанству не старије
од 6 месеци, извод из матичне књиге рођених издат на обрасцу прописаном
Законом о матичним књигама - „Службени гласник РС“, бр. 20/09), уверење
полицијске управе да кандидат није осуђиван за кривично дело на безусловну казну затвора од најмање шест месеци или за кажњиво дело које га чини
неподобним за обављање послова у државном органу, уверење о положеном
државном стручном испиту, доказ о радном искуству у струци, уверење о
здравственој способности - доставља изабрани кандидат), подносе се начелнику Градске управе, са назнаком: „За оглас: послови из имовинско-правне
области“. Информације на број телефона: 022/610-566, лок. 143. Оглас је
отворен 8 дана од дана објављивања у публикацији „Послови“. Непотпуне и
неблаговремене пријаве неће се разматрати.

УЖИЦЕ
ЦЕНТАР ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД „УЖИЦЕ“
31000 Ужице, Видовданска 32/а
тел. 031/512-340

Директор

на мандатни период од 4 године
УСЛОВИ: За директора може бити именован држављанин РС, који је стекао високо образовање на студијама другог степена (дипломске академске
студије - мастер, специјалистичке академске студије или специјалистичке
струковне студије), односно на основним студијама у трајању од најмање 4
године и одговарајући академски, односно стручни назив утврђен у области
правних, економских, психолошких, педагошких и андрагошких и социолошких наука, односно стручни назив: дипломирани социјални радник и најмање 5 година радног искуства у струци, да поседује организаторске способности, да није осуђиван и да се против њега не води кривични поступак и да
испуњава опште услове предвиђене законом. Пријаве се подносе Управном
одбору Центра за социјални рад Ужице, у року од 15 дана од дана објављивања. Уз пријаву и документацију потребно је да кандидати приложе и програм рада за мандатни период.

Унапредите своје пословање

на мандатни период од 4 године
УСЛОВИ: да је кандидат држављанин Републике Србије; да је стекао високо
образовање на студијама другог степена, односно на основним студијама у
трајању од најмање 4 године и одговарајући академски, односно стручни
назив утврђен у области правних, економских, психолошких, педагошких и
андрагошких и социјалних наука, односно стручни назив: дипл. социјални
радник; најмање 5 година радног искуства у струци; да није осуђиван за
кривично дело на безусловну казну затвора од најмање шест месеци или за
кривично дело које га чини неподобним за обављање послова у државним
органима; да се против лица не води кривични поступак; положен државни стручни испит за рад у органима управе. Кандидат је дужан да уз прописану конкурсну документацију поднесе програм рада за мандатни период
за који се врши избор. Рок за пријављивање је 15 дана од дана објављивања. Пријаву на конкурс слати на адресу: Центар за социјални рад Пећинци,
Слободана Бајића 5, 22410 Пећинци.

Национална служба
за запошљавање
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Трговина и услуге

Трговина и услуге
„DIGITAL LOGIC“ DOO POŽAREVAC
12000 Пожаревац, Немањина 57a
тел. 012/541-022
е-mail: оffice@d-logic.rs

PHP programer

Место рада: Пожаревац
УСЛОВИ: познавање принципа објектно оријентисаног програмирања, искуство у моделирању релационих база података и MySQL програмирању, добро
познавање Fronted технологија: HTML, CSS, Јava Script, јQuеry, добро познавање енглеског језика и способност за тимски и самосталан рад, способност
рада на више пројеката истовремено, одговорност као и прецизност у извршавању истих, пожељна висока или виша стручна спрема (у струци). Радну
биографију слати искључиво на е-mail: konkurs@d-logic.rs. Предност кандидатима са познавањем програмирања у Јava (андроид) окружењу, искуством
у раду са неким од Framewоrk-а, искуством у администрирању Linux сервера,
коришћењем Version Control Tools (SVN). Рок за подношење пријава је 15 дана
од дана објављивања. Контактираћемо само кандидате који уђу у ужи избор.

ПЕКАРСКА РАДЊА „ТРИ БРАТА“

25000 Сомбор, XII војвођанске ударне бригаде 109
тел. 025/420-684

Продавац у малопродајном објекту
на одређено време до 12 месеци
4 извршиоца

УСЛОВИ: I-IV степен стручне спреме, рад у сменама, контакт са послодавцем
сваког радног дана на наведеној адреси, од 08,30 до 09,00 часова. Оглас је
отворен до попуне радних места.

„МD INVESTMENT SU“ DОО
24413 Палић, Ријечка 11
e-mail: оffice@hotelpalicresort.rs

Шанкер - конобар

на одређено време 3 месеца
2 извршиоца
УСЛОВИ: III степен струче спреме, конобар или било које друго занимање, са
радним искуством од најмање 6 месеци, рад у сменама, знање рада на рачунару, енглески језик - средњи ниво. Заинтересовани кандидати могу биографије да предају на адресу: Палић, Јожефа Хегедиша 14 или на e-mail: оffice@
hotelpalicresort.rs.

Кувар

на одређено време од 3 месеца
2 извршиоца
УСЛОВИ: III степен стручне спреме, кувар, рад у сменама и ноћни рад. Заинтересовани кандидати могу биографије да предају на адресу: Палић, Јожефа
Хегедиша 14.

Рецепционерка

на одређено време 3 месеца
2 извршиоца
УСЛОВИ: IV, VI или VII степен стручне спреме, туристички техничар или туризмолог, рад на одређено време, рад у сменама и ноћни рад, рад на рачунару,
возачка дозвола „Б“ категорије, енглески језик - средњи ниво, пожељно радно искуство на сличним пословима. Заинтересовани кандидати биографије
могу да доставе на адресу: Палић, Јожефа Хегедиша 14 или на e-mail: оffice@
hotelpalicresort.rs.
Оглас је отворен до 29.09.2014. године.

„MAX TRADE“ DОО

24000 Суботица, Отмара Мајера 12
тел. 024/566-004
e-mail: zlata@automax.rs

Ауто-механичар

на одређено време 12 месеци
УСЛОВИ: III степен стручне спреме, ауто-механичар, са радним искуством у
обављању ових послова, основно знање рада на рачунару, возачка дозво-

Бесплатна публикација о запошљавању

ла „Б“ категорије, пробни рад један месец. Заинтересовани кандидати могу
са биографијама да дођу на адресу: Отмара Мајера 12, од 10,00 до 15,00
часова или да их пошаљу на e-mail: zlata@automax.rs. Све информације могу
се добити на број телефона: 024/566-004. Оглас је отворен до 30.09.2014.
године.

АГЕНЦИЈА „ВАША ПРЕДНОСТ“
25000 Сомбор, Војвођанска 33а
тел. 064/8919-013
е-mail: vasa.prednost@uniga.rs

Финансијски саветник
продаја полиса осигурања
3 извршиоца

УСЛОВИ: средња стручна спрема - сви профили спремни да уче и раде, рад
на рачунару - MS Office пакет, возачка дозвола (није обавезна), лиценца НБС
заступника (није обавезна). Рок за пријаву је до 01.10.2014. године.

„GRAWЕ ОSIGURANJE“ АDО

11070 Нови Београд, Булевар Михаила Пупина 115Д
тел. 011/2092-650

Заступник продаје осигурања
са 20 сати недељно
3 извршиоца

УСЛОВИ: III-IV степен стручне спреме, било ког занимања, предност је искуство из области осигурања, пробни рад 6 месеци. Рок за пријављивање је 2
месеца.

АД „СЛОБОДА“

32000 Чачак, Ратка Митровића бб
тел. 032/5563-381

Преводилац за француски језик
на одређено време од 2 године
3 извршиоца

УСЛОВИ: Кандидати треба да испуњавају следеће услове: да су држављани Републике Србије, да имају високу стручну спрему филолошке струке, да
познају превод техничког текста. Кандидати уз молбу и биографију - CV, дужни су да доставе следеће доказе: диплому о стручној спреми, извод из матичне књиге рођених и извод из евиденције незапослених. Молбе са траженим
доказима доставити на адресу: Компанија ‚‘Слобода‘‘ АД Чачак, РЈ Правни и
кадровски послови, Ратка Митровића бб. Непотпуне и неблаговремене молбе
неће се разматрати.

„CONQUEST SRB“ DОО

21000 Нови Сад, Змај Јовина 26
тел. 062/262-283
е-mail: zaposlenje@conquest.rs

Механичар за хидраулику на возилима
на одређено време 24 месеца

УСЛОВИ: III, V степен стручне спреме, механичар за уређаје хидраулике и
пнеуматике, механичар за уређаје хидраулике и пнеуматике - специјалиста,
возачка дозвола „Б“ категорије, радно искуство на истим или сличним пословима.

Фарбар

на одређено време 24 месеца
УСЛОВИ: III степен стручне спреме, металофарбар - лакирер, возачка дозвола „Б“ категорије, радно искуство на истим или сличним пословима.

Ауто-механичар

на одређено време 24 месеца
УСЛОВИ: III, IV степен стручне спреме, ауто-механичар, сервисни ауто-механичар, возачка дозвола „Б“ категорије, искуство на истим или сличним
пословима.

Машинбравар, бравар

на одређено време 24 месеца
4 извршиоца
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Грађевинарство и индустрија
УСЛОВИ: III, IV степен стручне спреме, механичар, машиниста, машинбравар, бравар, универзални бравар, возачка дозвола „Б“ категорије, атест за
заваривање (исказано по ДИН-у 8560), искуство на истим или сличним пословима.
ОСТАЛО: Пријаве за запослење слати поштом или мејлом, на горенаведену
адресу. Јављање кандидата на број телефона: 062/262-283, од 08,00 до 15,00
часова.

Грађевинарство и индустрија
DОО „COMPANY АZOTARA“

24000 Суботица, Максима Горког 8
тел. 024/631-236
e-mail: јasmina.novakovic@azotara.rs

Машински инжењер

на одређено време 3 месеца
УСЛОВИ: VI или VII степен стручне спреме, машинског смера, возачка дозвола „Б“ категорије, радно искусто најмање 3 године.

Хемијски технолог

на одређено време од 3 месеца
УСЛОВИ: VI или VII степен стручне спреме, хемијског смера, возачка дозвола
„Б“ категорије, радно искуство од најмање 3 године.

Електроинжењер

на одређено време од 3 месеца
УСЛОВИ: VI или VII степен стручне спреме, електо смера, возачка дозвола
„Б“ категорије, радно искуство од најмање 3 године.
ОСТАЛО: Рад у сменама, ноћни рад. Заинтересовани кандидати биографије шаљу поштом на адресу: Биково 33, Суботица или на e-mail: јasmina.
novakovic@azotara.rs. Све информације могу се добити на број телефона:
024/631-236. Оглас је отворен до 30.09.2014. године.

DОО „COMPANY SU АZOTARA“
24000 Суботица, Максима Горког 8
e-mail: јasmina.novakovic@azotara.rs

Варилац

УСЛОВИ: без обзира на степен стручне спреме, са радним искуством на овим
пословима.

Електричар

на одређено време на 3 месеца
4 извршиоца
УСЛОВИ: без обзира на степен стручне спреме, са радним искуством на овим
пословима.
ОСТАЛО: Рад је на одређено време, рад у сменама. Заинтересовани кандидати биографије шаљу на адресу: Биково 33, 24000 Суботица, на руке Јасмини
Новаковић. Све информације могу се добити на број телефона: 024/631-236.
Оглас је отворен до 30.09.2014. године.

ГЕОДЕТСКИ БИРО „ГЕОМЕТАР“
21203 Ветерник, Солунског фронта 8
тел. 062/8880-789

Геодетски техничар - геометар
УСЛОВИ: IV степен стручне спреме, геодетски техничар, геометар, возачка
дозвола „Б“ категорије, обука за МS Еxcel, обука за АutoCAD (све верзије и сви
нивои). Јављање кандидата на горенаведени број телефона. Рок за пријаву
је 01.10.2014. године.

ДОО „ГЕОЛЕН“ ШАБАЦ
ОГРАНАК ЧЕЛАРЕВО

15000 Шабац, Трг ђачког батаљона 10
тел. 061/7207-748

Виљушкариста
4 извршиоца

УСЛОВИ: I степен стручне спреме, возач виљушкара. Место рада: Челарево.
Слање пријаве за запослење поштом, мејлом. Јављање кандидата на горенаведени број телефона, достављање радних биографија на увид.

Радник за балирање пе фолије и пластике
4 извршиоца

УСЛОВИ: I степен стручне спреме, лица без занимања и стручне спреме.
Слање пријаве за запослење поштом, мејлом. Јављање кандидата на горенаведени број телефона, достављање радних биографија на увид.

„ЕXCELLENT CARGO“ DOO NOVI SAD

на одређено време 3 месеца

21000 Нови Сад, Родољуба Чолаковића 12/313

УСЛОВИ: без обзира на образовни профил, са радним искуством од најмање
3 године на овим пословима.

Возач - механичар

Електротехничар

УСЛОВИ: III, IV степен стручне спреме, возач теретњака, возач теретног
моторног возила (превоз робе у међународном транспорту), возачка дозвола
„Ц“ и „Е“ категорије, пробни рад 2 месеца. Лично јављање на горенаведену
адресу.

на одређено време од 3 месеца
3 извршиоца
УСЛОВИ: без обзира на образовни профил, са искуством од најмање 3 године
на овим пословима.

Хемијски техничар

на одређено време 3 месеца
3 извршиоца
УСЛОВИ: без обзира на образовни профил, са радним искуством на овим
пословима.

2 извршиоца

„INTERCORD“ DОО

24000 Суботица, Београдски пут 242
тел. 024/567-290

Радник на сортирању отпадне пластике и
машинама за прераду исте

Стругар

на одређено време 6 месеци
5 извршилаца

УСЛОВИ: без обзира на образовни профил, са радним искуством на овим
пословима.

УСЛОВИ: I-IV степен стручне спреме, било ког занимања, рад на одређено
време 6 месеци, рад у сменама, пробни рад један месец. Заинтересовани
кандидати могу се јављати лично на адресу: Сенћански пут 150, понедељком
и средом, од 10,00 до 12,00 сати или биографије слати на e-mail: intercord@
intercord.net. Оглас је отворен до 30.09.2014. године.

на одређено време од 3 месеца

Возач виљушкара

на одређено време од 3 месеца
6 извршилаца
УСЛОВИ: без обзира на степен стручне спреме, са радним искуством на овим
пословима.

Бравар

на одређено време од 3 месеца
3 извршиоца
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Mедицина

Mедицина
ДОМ ЗДРАВЉА БУЈАНОВАЦ

17520 Бујановац, Карађорђа Петровића 328
тел. 017/651-315

Медицинска сестра

на одређено време ради замене у Одељењу кућног лечења
и медицинске неге
УСЛОВИ: Поред општих услова предвиђених законом, кандидат мора испуњавати и следеће посебне услове: IV степен стручне спреме, медицинска сестра, положен стручни испит. Заинетресовани кандидати уз пријаву на оглас
подносе следећа документа: извод из матичне књиге рођених (оригинал или
оверена копија), уверење о држављанству (оригинал или оверена копија),
кратку биографију са адресом, контакт телефон, CV, диплому о завршеној
школи (оверена копија), уверење о положеном стручном испиту (оверена
копија), лекарско уверење (подноси кандидат који буде изабран). Пријаве на
оглас могу се поднети лично у Дому здравља, сваког радног дана, од 07,00
до 14,00 часова или послати препоручено поштом, на адресу Дома здравља,
са назнаком: „За оглас“. Оглас се објављује и на сајту Министарства здравља
Републике Србије. Оглас је отворен 8 дана од дана објављивања у публикацији „Послови“. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се разматрати.

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

Медицинска сестра/техничар општег смера

СПЕЦИЈАЛНА БОЛНИЦА ЗА ЦЕРЕБРАЛНУ
ПАРАЛИЗУ И РАЗВОЈНУ НЕУРОЛОГИЈУ
11000 Београд, Браће Јерковић 5
тел. 011/3974-302

Физиотерапеут - спортски инструктор
УСЛОВИ: виша медицинска школа - спортског или физиотерапеутског смера
или висока спортска и здравствена школа струковних студија, смер спортски
физиотерапеут, положен стручни испит, радно искуство 12 месеци. Кандидати су обавезни да доставе писану пријаву на оглас са краћом биографијом.
Уз пријаву се подносе оверене фотокопије: дипломе о завршеној школи, о
положеном стручном испиту, извода из матичне књиге рођених, уверења о
држављанству и потврде да се против лица не води судски поступак и доказа
о радном искуству. Пријаве са потребном документацијом достављају се на
адресу: Специјална болница за церебралну парализу и развојну неурологију
(Правна служба), Београд, Браће Јерковић 5. Рок за пријављивање је 8 дана
од дана објављивања у публикацији „Послови“.

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

Доктор медицине

за рад у Служби за радиологију
УСЛОВИ: VII степен стручне спреме, завршен медицински факултет, просечна оцена осам, знање једног светског језика.

Дипломирани економиста за радно место:
интерна контрола

УСЛОВИ: завршена медицинска школа - општи смер, положен стручни испит.

у Сектору за финансијске послове

Медицинска сестра/техничар педијатријског
смера

УСЛОВИ: VII степен стручне спреме, завршен економски факултет, просечна
оцена осам, положен испит за интерну контролу, искуство од три године,
знање једног светског језика.

УСЛОВИ: завршена медицинска школа - педијатријски смер, положен стручни
испит.

ОСТАЛО: Пријаве са биографијом и овереним фотокопијама доказа о испуњавању захтеваних услова подносе се у року од 8 дана од дана објављивања
у публикацији „Послови“, на горенаведену адресу, са назнаком: „За конкурс
ради пријема у радни однос“. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће бити
узете у разматрање. Кандидати ће писаним путем бити обавештени о резултатима конкурса.

Медицинска сестра/техничар акушерског смера
УСЛОВИ: завршена медицинска школа - гинеколошко-акушерског смера,
положен стручни испит.
ОСТАЛО: Радни однос се заснива на одређено време ради замене привремено одсутних запослених. Пријаве са кратком биографијом, адресом и контакт
телефоном, као и документа којима се доказује испуњеност услова конкурса
(неоверене фотокопије) предају се преко писарнице Дома здравља (соба бр.
3), на трећем спрату, Гоце Делчева 30. Кандидати су дужни да на пријави
назначе за које радно место подносе пријаву. Рок за подношење пријава је
8 дана од дана објављивања у публикацији „Послови“. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати. Одлука о избору биће објављена на
огласној табли Дома здравља, поред писарнице на трећем спрату, Гоце Делчева 30, Нови Београд. Изабрани кандидати биће лично обавештени телефонским путем.

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

Виши физиотерапеут
УСЛОВИ: завршена виша медицинска школа - виши физиотерапеут, положен стручни испит. Радни однос се заснива на одређено време ради замене
привремено одсутног запосленог. Пријава са кратком биографијом, адресом и контакт телефоном, као и документа којима се доказује испуњеност
услова конкурса (неоверене фотокопије) предају се преко писарнице Дома
здравља (соба бр. 3), на трећем спрату, Гоце Делчева 30. Кандидати су дужни да на пријави назначе за које радно место подносе пријаву. Рок за подношење пријава је 8 дана од дана објављивања у публикацији „Послови“.
Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати. Одлука о избору
биће објављена на огласној табли Дома здравља, поред писарнице на трећем
спрату, Гоце Делчева 30, Нови Београд. Изабрани кандидати биће лично обавештени телефонским путем.

ОБУКА ЗА АКТИВНО ТРАЖЕЊЕ ПОСЛА
Бесплатна публикација о запошљавању

ДОМ ЗДРАВЉА НОВИ КНЕЖЕВАЦ

23330 Нови Кнежевац, Краља Петра I Карађорђевића 85

Директор

на период од 4 године
УСЛОВИ: да кандидат има завршен медицински, стоматолошки или фармацеутски факултет и положен стручни испит или завршен економски или правни факултет са завршеном едукацијом из области здравственог менаџмента (диплома у оригиналу или оверена фотокопија); уверење о положеном
стручном испиту за кандидате здравствене струке (у оригиналу или у овереној фотокопији); доказ о едукацији из области здравственог менаџмента,
уколико се ради о кандидату немедицинске струке (у оригиналу или оверена
фотокопија); доказ о најмање 5 година радног стажа у области здравствене
заштите (у оригиналу или оверена фотокопија); уверење суда да против кандидата није покренут кривични поступак за дело које га чини неподобним за
обављање те функције и уверење Министарства унутрашњих послова да није
правноснажном судском одлуком осуђиван за кривично дело које га чини
неподобним за обављање функције директора Дома здравља (у оригиналу);
лекарско уверење о општој здравственој способности (у оригиналу); писмена
изјава из члана 130 став 6 Закона о здравственој заштити („Сл. гласник РС“,
бр. 107/05, 72/09, 88/10, 99/10, 17/11, 119/12 и 45/13) и радна биографија.
ОСТАЛО: Пријаве са потребном документацијом прилажу се Управном одбору на горенаведену адресу, у затвореној коверти, са назнаком: „Пријава на
јавни конкурс - не отварати“.
Рок за подношење пријаве је 15 дана од дана објављивања у публикацији
„Послови“ и на сајту Министарства здравља РС. Непотпуне и неблаговремене
пријаве Управни одбор неће разматрати.

Национална служба
за запошљавање
10.09.2014. | Број 586 |
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СПЕЦИЈАЛНА БОЛНИЦА ЗА РЕХАБИЛИТАЦИЈУ
„БАЊА КАЊИЖА“
Кањижа, Народни парк бб

Кувар - посластичар

на одређено време од 3 месеца, за потребе немедицинског
сектора - за службу кухиње
УСЛОВИ: III степен стручне спреме, угоститељског или прехрамбеног смера
(оверена фотокопија дипломе о стеченом образовању), једна година радног искуства у струци и положен приправнички испит (оверена фотокопија
уверења о положеном стручном испиту). Пријаву са кратком биографијом
доставити на горенаведену адресу, са назнаком: „Пријава на оглас за пријем
у радни однос за послове кувара - посластичара“. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће бити узете у разматрање.

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

Доктор медицине

на одређено време од 3 месеца
Опис послова: организује и спроводи мере на очувању и унапређењу
здравља појединца и породице; ради на откривању и сузбијању фактора
ризика за настанак болести; организује и спроводи прописане систематске и
циљане прегледе; обавља прегледе и дијагностику; одређује начин и врсту
лечења, прати ток лечења и усклађује мишљење и предлоге за наставак
лечења осигураног лица; указује хитну медицинску помоћ; упућује осигурано
лице на амбулантно-специјалистичке прегледе у установи или на секундарни
и терцијарни ниво; одређује врсту и дужину кућног лечења и прати његово
спровођење; прописује лекове и медицинска средства, као и одређене врсте
медицинско-техничких помагала; сарађује са поливалентном патронажном
службом; спроводи здравствену заштиту из области менталног здравља;
учествује у изради и евалуацији плана рада у својој служби; води прописану медицинску документацију и евиденцију; одређује дужину привремене спречености за рад због болести или повреде осигураника; даје оцену о
здравственом стању осигураног лица и упућује осигурано лице на оцену радне способности; по потреби иде у кућне посете; обавља и друге послове из
делокруга рада изабраног лекара по налогу начелника Службе и директора.
УСЛОВИ: медицински факултет, положен стручни испит, лиценца уколико је
кандидат поседује, без радног искуства, рад на рачунару. Место рада: Дом
здравља Петровац на Млави са припадајућим амбулантама. Услови рада
предвиђени су Законом о раду РС, Статутом Дома здравља Петровац на Млави и осталим општим актима. Уз пријаву поднети: краћу биографију са адресом и контакт телефоном, оверену копију дипломе медицинског факултета
или уверења о завршеном медицинском факултету, оверену копију уверења
о положеном стручном испиту, оригинал или оверену фотокопију уверења о
држављанству, оригинал или оверену фотокопију извода из матичне књиге рођених. Оригинали или оверене фотокопије уверења о држављанству и
извода из матичне књиге рођених не смеју бити старији од 6 месеци. Кандидати су дужни да приложе и потврду издату од стране Националне службе за
запошљавање о дужини чекања на запослење, уколико је поседују. Послови
се обављају са пуним радним временом. Пријаве слати у затвореним ковертама на адресу Дома здравља или доставити лично у правну службу Дома
здравља, са назнаком: „За оглас - за пријем у радни однос доктора медицине,
на одређено време“. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узети у
разматрање. Конкурс је отворен 8 дана од дана објављивања у публикацији
„Послови“.

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

Доктор медицине

за рад у Служби за здравствену заштиту деце и школске
деце, на одређено време од 3 месеца
Опис послова: ради на унапређењу здравља деце и омладине, обавља систематске, контролне и циљане прегледе школске деце, спроводи дијагностику
и лечење школске деце, спроводи вакцинисање деце по програму имунизације, обавља прегледе ученика завршног разреда осмогодишње школе ради
утврђивања способности даљег школовања за одређено занимање, ради на
едукацији деце у саветовалишту за младе и заједници, обавља систематске
прегледе деце од 15 до навршених 18 година која не настављају школовање,
обавља све послове изабраног доктора медицине, по потреби иде у кућне
посете, обавља и друге послове по налогу начелника Службе и директора.
УСЛОВИ: медицински факултет, положен стручни испит, лиценца уколико је
кандидат поседује, без радног искуства, рад на рачунару. Место рада: Дом
здравља Петровац на Млави. Услови рада предвиђени су Законом о раду РС,
Статутом Дома здравља Петровац на Млави и осталим општим актима. Уз
пријаву поднети: краћу биографију са адресом и контакт телефоном, овере-
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ну копију дипломе медицинског факултета или уверења о завршеном медицинском факултету, оверену копију уверења о положеном стручном испиту,
оригинал или оверену фотокопију уверења о држављанству, оригинал или
оверену фотокопију извода из матичне књиге рођених. Оригинали или оверене фотокопије уверења о држављанству и извода из матичне књиге рођених
не смеју бити старији од 6 месеци. Кандидати су дужни да приложе и потврду
издату од стране Националне службе за запошљавање о дужини чекања на
запослење, уколико је поседују. Послови се обављају са пуним радним временом. Пријаве слати у затвореним ковертама на адресу Дома здравља или
доставити лично у правну службу Дома здравља, са назнаком: „За оглас - за
пријем у радни однос доктора медицине, на одређено време“. Непотпуне и
неблаговремене пријаве неће се узети у разматрање. Конкурс је отворен 8
дана од дана објављивања у публикацији „Послови“.

ДОМ ЗДРАВЉА КРУШЕВАЦ

37000 Крушевац, Ћирила и Методија 32

Виши радиолошки техничар

за рад у Одељењу за радиолошку дијагностику Дома
здравља Крушевац
УСЛОВИ: Поред општих услова предвиђених Законом о раду, кандидати треба да испуњавају и посебне услове: завршена виша медицинска школа радиолошког смера или висока школа струковних студија радиолошког смера, VI
степен стручне спреме и положен стручни испит, поседовање лиценце за
рад или решење о упису у комору. Кандидати достављају: пријаву на оглас,
кратку биографију са адресом и контакт телефоном, оверену фотокопију уверења о положеном стручном испиту, оверену фотокопију лиценце за рад или
решења о упису у комору, изјаву да су здравствено способни за послове за
које подносе пријаву и да се против њих не води кривични поступак. Кандидати који су се јавили на оглас могу бити позвани на разговор ради пружања
додатних података који могу бити важни за одлуку о пријему. Изабрани кандидати пре заснивања радног односа дужни су да доставе лекарско уверење
као доказ о здравственој способности за послове за које заснивају радни
однос и уверење да се против њих не води кривични поступак (уверење
издаје суд). Уколико изабрани кандидат не достави наведена документа у
остављеном року, са њим се неће закључити уговор о раду.

Доктор медицине

на одређено време ради замене привремено одсутног
запосленог, у Служби за здравствену заштиту одраслих
становника Дома здравља Крушевац, Амбуланта
Дијагностички центар
УСЛОВИ: Поред општих услова предвиђених Законом о раду, кандидати треба да испуњавају и посебне услове: завршен медицински факултет - VII/1
степен стручне спреме и положен стручни испит, поседовање лиценце за рад
или решења о упису у комору.

Медицинска сестра

на одређено време ради замене привремено одсутне
запослене, у Служби хитне медицинске помоћи и
санитетског превоза Дома здравља

Медицинска сестра

на одређено време због замене привремено одсутне
тимске сестре, у Служби за здравствену заштиту одраслих
становника, Амбуланта Дедина Дома здравља Крушевац

Медицинска сестра

на одређено време ради замене привремено одсутне
тимске сестре, у Служби за здравствену заштиту одраслих
становника, Амбуланта 14. октобар Дома здравља
Крушевац
УСЛОВИ: Поред општих услова предвиђених Законом о раду, кандидати треба да испуњавају и посебне услове: завршена средња медицинска школа
општег смера, IV степен стручне спреме и положен стручни испит, поседовање лиценце за рад или решење о упису у комору.

Лабораторијски техничар

на одређено време ради замене привремено одсутног
запосленог, у Служби лабораторијске дијагностике Дома
здравља Крушевац
УСЛОВИ: Поред општих услова предвиђених Законом о раду, кандидати треба да испуњавају и посебне услове: завршена средња медицинска школа,
смер за лабораторијског техничара - IV степен стручне спреме и положен
стручни испит, поседовање лиценце за рад или решење о упису у комору.
ОСТАЛО: Кандидати достављају: кратку биографију са адресом и контакт
телефоном, оверену фотокопију уверења о положеном стручном испиту, оверену фотокопију лиценце за рад или решење о упису у Комору, изјаву да су
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здравствено способни за послове за које подносе пријаву и да се против њих
не води кривични поступак. Кандидати који су се јавили на оглас могу бити
позвани на разговор ради пружања додатних података који могу бити важни
за одлуку о пријему. Изабрани кандидати пре заснивања радног односа дужни су да доставе лекарско уверење као доказ о здравственој способности
за послове за које се заснива радни однос и уверење да се против њих не
води кривични поступак (уверење издаје суд). Уколико изабрани кандидат не
достави наведена документа у остављеном року, са њим се неће закључити
уговор о раду.

Доктор медицине

на одређено време од шест месеци, због повећаног обима
посла, за рад на пословима у Служби за здравствену
заштиту одраслих становника Дома здравља Крушевац,
Амбуланта Дијагностички центар

Доктор медицине

на одређено време од 6 месеци, због повећаног обима
посла, за рад у Служби за здравствену заштиту одраслих
становника Дома здравља Крушевац, Амбуланта Нова
пијаца

Доктор медицине

на одређено време од 6 месеци, због повећаног обима
посла, за рад у Служби хитне медицинске помоћи Дома
здравља Крушевац
2 извршиоца

Доктор медицине

на одређено време од 6 месеци, због повећеног обима
посла, за рад у Служби за здравствену заштиту деце,
Одељење за здравствену заштиту деце школског узраста
Дома здравља Крушевац
УСЛОВИ: Поред општих услова предвиђених Законом о раду, кандидати треба да испуњавају и посебне услове: завршен медицински факултет - VII/1
степен стручне спреме и положен стручни испит, поседовање лиценце за рад
или решење о упису у комору.

Виша медицинска сестра

на одређено време од 6 месеци, због повећаног обима
посла, за рад у Служби поливалентне патронаже
2 извршиоца
УСЛОВИ: Поред општих услова предвиђених Законом о раду, кандидати треба да испуњавају и посебне услове: завршена виша медицинска школа - VI
степен стручне спреме и положен стручни испит, поседовање лиценце за рад
или решење о упису у комору.

Медицинска сестра

на одређено време од 6 месеци, због повећаног обима
посла, за рад на пословима тимске сестре у Служби за
здравствену заштиту деце, Одељење за здравствену
заштиту деце школског узраста Дома здравља Крушевац
2 извршиоца

Медицинска сестра

на одређено време од 6 месеци, за рад на пословима
тимске сестре у Служби за здравствену заштиту одраслих
становника, Амбуланта Дијагностички Дома здравља
Крушевац

Медицинска сестра

на одређено време од 6 месеци, за рад у Служби кућног
лечења и неге Дома здравља Крушевац

Медицинска сестра

на одеђено време од 6 месеци, због повећаног обима
посла, за рад на пословима тимске сестре, у Служби за
здравствену заштиту жена Дома здравља Крушевац
2 извршиоца
УСЛОВИ: Поред општих услова предвиђених Законом о раду, кандидати треба да испуњавају и посебне услове: завршена средња медицинска школа
општег смера, IV степен стручне спреме и положен стручни испит, поседовање лиценце за рад или решење о упису у комору.

Медицинска сестра

на одређено време од 6 месеци, за рад на пословима тимске
сестре, у Служби стоматолошке здравствене заштите,
Одсек дечје и превентивне стоматологије Дома здравља
Крушевац
2 извршиоца

Бесплатна публикација о запошљавању

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

Лабораторијски техничар

на одређено време од 6 месеци, због повећаног обима
посла, за рад у Служби лабораторијске дијагностике Дома
здравља Крушевац
2 извршиоца
УСЛОВИ: Поред општих услова предвиђених Законом о раду, кандидати треба да испуњавају и посебне услове: завршена средња медицинска школа,
смер за лабораторијског техничара - IV степен стручне спреме и положен
стручни испит, поседовање лиценце за рад или решење о упису у комору.
ОСТАЛО: Кандидати достављају: пријаву на оглас, кратку биографију са
адресом и контакт телефоном, оверену фотокопију уверења о положеном
стручном испиту, оверену фотокопију лиценце за рад или решења о упису у комору, изјаву да су здравствено способни за послове за које подносе
пријаву и да се против њих не води кривични поступак. Кандидати који су
се јавили на оглас могу бити позвани на разговор ради пружања додатних
података који могу бити важни за одлуку о пријему. Изабрани кандидати пре
заснивања радног односа дужни су да доставе лекарско уверење као доказ
о здравственој способности за послове за које се заснива радни однос и уверење да се против њих не води кривични поступак (уверење издаје суд).
Уколико изабрани кандидат не достави наведена документа у остављеном
року, са њим се неће закључивати уговор о раду. Пријаве слати на горенаведену адресу. Рок за подношење пријава је 8 дана од дана објављивања у
публикацији „Послови“.

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

Медицинска сестра - техничар

на Одељењу за неонатологију Службе за интензивну
негу и терапију и неонатологију стационара Клинике за
педијатрију
Опис послова: спроводи негу болесника, брине се о пријему, нези и отпусту
болесника, даје терапију и прати болесника на дијагностичке претраге, узима
и шаље материјал на лабораторијске анализе, ради и друге послове из свог
делокруга, а по налогу непосредног руководиоца, учествује у сменском раду,
за свој рад одговорна је непосредном руководиоцу, главној сестри клинике
и института.

Медицинска сестра - техничар

на Одељењу за имунологију и алергологију Службе
за имунологију, алергологију, реуматологију и дечју
кардиологију стационара Клинике за педијатрију
Опис послова: спроводи негу болесника, брине се о пријему, нези и отпусту
болесника, даје терапију и прати болесника на дијагностичке претраге, узима
и шаље материјал на лабораторијске анализе, ради и друге послове из свог
делокруга, а по налогу непосредног руководиоца, учествује у сменском раду,
за свој рад одговорна је непосредном руководиоцу, главној сестри клинике
и института.
УСЛОВИ: да кандидати испуњавају опште услове прописане законом, као
и следеће посебне услове: да поседују средњу стручну спрему - IV степен,
завршену средњу медицинску школу, 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 (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 послове ... „.
Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се разматрати.
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СПЕЦИЈАЛНА БОЛНИЦА ЗА
ПСИХИЈАТРИЈСКЕ БОЛЕСТИ „КОВИН“
Ковин, Цара Лазара 253
тел/факс: 013/741-166

1. Медицинска сестра - техничар

на одређено време до повратка раднице са породиљског
одсуства
2 извршиоца

2. НК радник (спремачица)

на одређено време, најдуже до 12 месеци

3. ПК радник (пеглар рубља)

на одређено време, најдуже до 24 месеца
УСЛОВИ: За радно место под бр. 1: завршена средња медицинска школа (IV
степен), општег смера, положен стручни испит, без обзира на радно искуство. За радна места под бр. 2 и 3: завршена основна школа, без обзира
на радно искуство. Кандидати су у обавези да доставе: пријаву са кратком
биографијом, за радно место под бр. 1: фотокопију дипломе о завршеној
стручној спреми (IV степен), звање: медицинска сестра - техничар, фотокопију уверења о положеном стручном испиту; за радна места под бр. 2 и 3:
фотокопију сведочанства о завршеној основној школи. Изабрани кандидати
су у обавези да доставе лекарско уверење. Пријаве са потребним доказима
достављају се на горенаведену адресу, у року од 8 дана од дана објављивања у публикацији „Послови“. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће
се разматрати.

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

УСЛОВИ: VII/2 степен стручне спреме, завршен медицински факултет,
завршена специјализација из гинекологије и акушерства; да је кандидат
држављанин Републике Србије; да је пунолетан и да поседује одобрење за
самосталан рад у струци (лиценцу) издато од надлежне коморе. Уз пријаву на
оглас (два примерка) доставити: биографију, оверену фотокопију дипломе о
стручној спреми, оверену фотокопију уверења о положеном специјалистичком испиту, оригинал или оверену фотокопију извода из матичне књиге рођених, оригинал или оверену фотокопију уверења о држављанству и оверену
фотокопију одобрења за самосталан рад у струци (лиценцу) или решење да
је у поступку добијања или обнављања лиценце. Оригинали или оверене
фотокопије извода из матичне књиге рођених и уверења о држављанству
не смеју бити старији од 01.01.2013. године. Изабрани кандидат је обавезан
да приликом заснивања радног односа достави уверење о здравственој способности. Пријаве слати на горенаведену адресу Дома здравља, са обавезном назнаком: „Пријава за радно место лекара специјалисте гинекологије“.
Све додатне информације могу се добити на број телефона: 034/853-349.
Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узимати у разматрање. Рок за
подношење пријава је 8 дана од дана објављивања у публикацији „Послови“.

ДОМ ЗДРАВЉА ТИТЕЛ
21240 Тител, Главна 22
тел. 021/861-768
е-mail: dztitel@gmail.com

Медицинска сестра - техничар
УСЛОВИ: IV степен стручне спреме, средња мединска школа, медицинска сестра - техничар, положен стручни испит. Уз пријаву приложити: оверену фотокопију дипломе завршене школе која се тражи огласом, оверену фотокопију
уверења о положеном стручном испиту. Пријаве се подносе непосредно у
правну службу или поштом, на горенаведену адресу, са назнаком: „За оглас“.
Неблаговремене, непотпуне и непотписане пријаве неће се разматрати.

ГЕРОНТОЛОШКИ ЦЕНТАР

Медицинска сестра - техничар

25000 Сомбор, Првомајски булевар бб
тел. 025/440-540

УСЛОВИ: IV степен стручне спреме, медицинска школа - педијатријског или
општег смера; положен стручни испит; најмање шест месеци радног искуства. 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. 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 - 2 извршиоца“. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узимати у разматрање.

на мандантни период од 4 године

на одређено време по основу замене
2 извршиоца

ДОМ ЗДРАВЉА ЛАПОВО
34220 Лапово, Иве Андрића 9
тел. 034/853-349

Доктор стоматологије
УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, завршен стоматолошки факултет; да
је кандидат држављанин Републике Србије; да је пунолетан; да је положио
стручни испит и да поседује одобрење за самосталан рад у струци (лиценцу)
издато од надлежне коморе. Уз пријаву на оглас (два примерка) доставити:
биографију, оверену фотокопију дипломе о стручној спреми, оверену фотокопију уверења о положеном стручном испиту, оригинал или оверену фотокопију извода из матичне књиге рођених, оригинал или оверену фотокопију
уверења о држављанству и оверену фотокопију одобрења за самосталан рад
у струци (лиценцу) или решење да је у поступку добијања или обнављања
лиценце. Оригинали или оверене фотокопије извода из матичне књиге рођених и уверења о држављанству не смеју бити старији од 01.01.2013. године.
Изабрани кандидат је обавезан да приликом заснивања радног односа достави уверење о здравственој способности. Пријаве слати на горенаведену
адресу Дома здравља, са обавезном назнаком: „Пријава за радно место доктора стоматологије“. Све додатне информације могу се добити на број телефона: 034/853-349. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узимати
у разматрање. Рок за подношење пријава је 8 дана од дана објављивања у
публикацији „Послови“.

ДОМ ЗДРАВЉА ЛАПОВО
34220 Лапово, Иве Андрића 9
тел. 034/853-349

Лекар специјалиста гинекологије

на одређено време до повратка радника са специјализације
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Директор

УСЛОВИ: високо образовање стечено на студијама другог степена (мастер
академске студије, специјалистичке академске студије, специјалистичке
струковне студије), односно на основним студијама у трајању од најмање 4
године и одговарајући академски, односно стручни назив утврђен у области
правних, психолошких, педагошких и андрагошких наука, специјалне едукације и рехабилитације, социолошких, политичких, економских или медицинских наука; најмање пет година радног искуства у струци; држављанство
Републике Србије; уверење о некажњавању. Неблаговремене и непотпуне
пријаве неће се разматрати. Рок за пријаву је 15 дана од дана објављивања
у публикацији „Послови“.

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

Медицинска сестра - техничар

за потребе Одељења за ОРЛ са максилофацијалном
хирургијом, на одређено време до повратка привремено
одсутне запослене са породиљског боловања
УСЛОВИ: IV степен стручне спреме, општег смера, положен стручни испит.
Приликом пријављивања на оглас потребно је доставити следећа документа: пријаву на оглас са кратком биографијом, оверену фотокопију дипломе о
стеченом образовању одговарајућег профила, оверену фотокопију уверења о
положеном стручном испиту. Пријаве са документацијом доставити на адресу: Општа болница Ваљево, Одељење за правне, кадровске и адмнистративне послове, Синђелићева 62, 14000 Ваљево, са назнаком: „Пријава на
оглас за пријем у радни однос за послове _________ (навести тачан профил
за који кандидат подноси пријаву)“.

Доктор медицине

за потребе Службе за анестезију са реаниматологијом, на
одређено време до повратка привремено одсутне запослене
са породиљског боловања
УСЛОВИ: VII степен стручне спреме, завршен медицински факултет, положен
стручни испит. Приликом пријављивања на оглас потребно је доставити следећа документа: пријаву на оглас са кратком биографијом, оверену фотокопију дипломе о стеченом образовању одговарајућег профила, оверену фотокопију уверења о положеном стручном испиту. Пријаве са документацијом
доставити на адресу: Општа болница Ваљево, Одељење за правне, кадров-
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ске и адмнистративне послове, Синђелићева 62, 14000 Ваљево, са назнаком:
„Пријава на оглас за пријем у радни однос за послове _________ (навести
тачан профил за који кандидат подноси пријаву)“.

Доктор медицине

за потребе Службе за гинекологију и акушерство - Одсек за
дијагностику и лечење стерилитета са ендокринологијом
и биомедицински потпомогнутом оплодњом, на одређено
време до повратка привремено одсутне запослене са
породиљског боловања
УСЛОВИ: VII степен стручне спреме, завршен медицински факултет, положен
стручни испит. Приликом пријављивања на оглас потребно је доставити следећа документа: пријаву на оглас са кратком биографијом, оверену фотокопију дипломе о стеченом образовању одговарајућег профила, оверену фотокопију уверења о положеном стручном испиту. Пријаве са документацијом
доставити на адресу: Општа болница Ваљево, Одељење за правне, кадровске и адмнистративне послове, Синђелићева 62, 14000 Ваљево, са назнаком:
„Пријава на оглас за пријем у радни однос за послове _________ (навести
тачан профил за који кандидат подноси пријаву)“.

Наука и образовање
ЗАКОН О ОСНОВАМА СИСТЕМА
ОБРАЗОВАЊА И ВАСПИТАЊА
Услови за пријем у радни однос
Члан 120

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

Подршка
запошљавању
особа са
инвалидитетом

Бесплатна публикација о запошљавању

Б Е О Г РА Д
МЕДИЦИНСКА ШКОЛА „БЕОГРАД“

11000 Београд, Делиградска 31, тел. 011/2684-544

Директор

на период од 4 године
УСЛОВИ: испуњавање прописаних услова из члана 8 став 2 и члана 120
Закона о основама система образовања и васпитања („Сл. гласник РС“, бр.
72/2009, 52/2011 и 55/2013) за стручну школу - медицинску школу, подручје
рада: здравство и социјална заштита, односно школу: за директора школе
може да буде изабрано лице које испуњава услове: да је стекло одговарајуће
високо образовање на студијама другог степена (мастер академске студије,
специјалистичке академске студије или специјалистичке струковне студије),
по пропису који уређује високо образовање почев од 10. септембра 2005.
године; на основним студијама у трајању од најмање четири године, по
пропису који је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. године, 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 образовање
за педагога - психолога школе, 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 (како
надлежно Министарство просвете није организовало полагање испита за
директора установе, пријава кандидата која не буде садржала наведени
документ неће се сматрати непотпуном, а изабрани кандидат биће у обавези
да у законском року положи испит за директора установе); да има психичку
и здравствену способност за рад са децом и ученицима; да није осуђиван
правноснажном пресудом за кривична дела утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања и васпитања; држављанство
Републике Србије; да зна језик на ком се остварује образовно-васпитни рад
(српски језик). Докази о одговарајућем образовању, држављанству Републике Србије и познавању српског језика - подносе се уз пријаву на конкурс, а
уверење о психичкој, физичкој и здравственој способности за рад са децом
и ученицима - пре закључивања уговора о раду. Доказ о неосуђиваности
правноснажном пресудом за наведена кривична дела - прибавља школа. Кандидат уз пријаву подноси: оверен препис дипломе (не старији од 6 месеци),
уверење о држављанству, доказ/потврду о радном стажу - раду у установи
на пословима образовања и васпитања, након стеченог одговарајућег образовања; уверење о положеном испиту за директора, ако га је положио (овера
не старија од 6 месеци), биографске податке са прегледом кретања у служби,
могуће доказе о стручним, организаторским и другим квалитетима подобним
за обављање послова директора школе. Рок за пријављивање је 15 дана од
дана објављивања.

МУЗИЧКА ШКОЛА
„ЈОСИФ МАРИНКОВИЋ“

11000 Београд, Крунска 8, тел. 011/3236-504

Наставник клавира

на одређено време, замена одсутног запосленог
преко 60 дана
2 извршиоца

Наставник корепетиције

на одређено време, замена одсутног запосленог преко 60
дана
УСЛОВИ: мастер музички уметник, професионални статус: клавириста или
дипломирани музичар - пијаниста.

Наставник хармонике

са 50% радног времена, на одређено време ради замене
одсутног запосленог преко 60 дана
УСЛОВИ: мастер музички уметник, професионални статус: акордеониста/хармоникаш или дипломирани музичар - акордеониста.
ОСТАЛО: Поред општих услова за заснивање радног односа из члана 24
Закона о раду („Сл. гласник РС“, бр. 24/05, 61/05, 54/09, 32/13, 75/14), кандидат треба да испуњава и услове из члана 120 став 1 Закона о основама
система образовања и васпитања („Сл. гласник РС“, бр. 72/2009, 52/2011 и
55/2013): да је стекао одговарајуће високо образовање на студијама другог
степена (мастер академске струдије, 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 (чл. 8 став 2, члан 120 став 1 тачка 1 Закона о основама
система образовања и васпитања „Сл. гласник РС“, бр. 72/2009, 52/2011 и
55/2013); да испуњава услове из чл. 8 став 4 Закона о основама система обра-
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зовања и васпитања („Сл. гласник РС“, бр. 72/09, 52/2011 и 55/2013), односно
да има образовање из психолошких, педагошких и методичких дисциплина
стечено на високошколској установи у току студија или након дипломирања
од најмање 30 бодова и шест бодова праксе у установи, у складу са Европским системом преноса бодова; да испуњава услове у погледу врсте стручне
спреме предвиђене Правилником о врсти стручне спреме наставника и стручних сарадника у основној школи („Сл. гласник РС - Просветни гласник“, бр.
6/96, 3/99, 10/02, 4/03, 20/04, 5/05, 2/07, 3/07, 4/07, 17/07, 20/07, 01/08, 4/08,
6/08, 8/08, 11/08, 2/09, 4/09, 9/09, 3/10 и 11/12), мастер музички уметник
- професионални статус траженог усмерења или дипломирани музичар траженог усмерења; да има психичку, физичку и здравствену способност за рад
са децом и ученицима (члан 120 став 1 тачка 2 Закона о основама система
образовања и васпитања „Сл. гласник РС“, бр. 72/2009, 52/2011 и 55/2013);
да није осуђиван правноснажном пресудом за кривична дела утврђена у чл.
120 став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања и васпитања („Сл.
гласник РС“, бр. 72/09, 52/2011 и 55/13); држављанство Републике Србије
(члан 120 став 1 тачка 4 Закона о основама система образовања и васпитања
„Сл. гласник РС“, бр. 72/09, 52/2011 и 55/13); да зна језик на ком се остварује
образовано-васпитни рад (члан 120 став 1 тачка 5 Закона о основама истема
образовања и васпитања „Сл. гласник РС“, бр. 72/09, 52/2011 и 55/13). Уз
пријаву на оглас доставити: доказ о одговарајућој стручној спреми (оригинал
или оверен препис/фотокопију дипломе о стеченом образовању), уверење о
држављанству (оригинал или оверену фотокопију, не старије од 6 месеци),
извод из матичне књиге рођених (оригинал или оверену фотокопију, не старије од 6 месеци), доказ о образовању из психолошких, педагошких и методичких дисциплина стеченом на високошколској установи у току студија или
након дипломирања од најмање 30 бодова и шест бодова праксе у установи,
у складу са Европским системом преноса бодова - издато од одговарајуће
високошколске установе (наставник и стручних сарадник који је у току студија положио испите из педагогије и психологије или је положио стручни
испит, односно испит за лиценцу, сматра се да има образовање из психолошких, педагошких и методичких дисциплина, па је потребно доставити уверење или други одговарајући документ о положеном испиту из педагогије и
психологије у току студија или доказ о положеном стручном испиту, односно
положеном испиту за лиценцу); 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. Неблаговремене
и непотпуне пријаве неће се разматрати. Пријаве се предају лично или на
наведену адресу школе. За кандидате који уђу у ужи избор обавезна је претходна провера психофизичких способности, коју врши Национална служба
за запошљавање. Изабрани кандидат је дужан да до дана заснивања радног
односа достави уверење о здравственој способности за рад са децом и ученицима. Доказ из става 1 тачка 3 члана 120 Закона о основама система образовања и васпитања („Сл. гласник РС“, бр. 72/09, 52/2011 и 55/13) - прибавља
школа. Ближе информације могу се добити на број телефона: 011/3236-504.

Домар

са 50% радног времена
УСЛОВИ: Поред општих услова предвиђених законом, кандидат треба да
испуњава и следеће услове: V или IV степен стручне спреме, машинске,
металске, дрвно-прерађивачке или водоинсталатерске струке; 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 поднети документа - не старија од 6 месеци:
сведочанство о завршеној школи (оригинал или оверена копија), извод из
матичне књиге рођених и уверење о држављанству.

ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА
„ЈЕЛИЦА ОБРАДОВИЋ“

11400 Младеновац, Вука Караџића 77

Васпитач

на одређено време ради замене одсутног запосленог преко
60 дана
2 извршиоца
УСЛОВИ: стечено одговарајуће образовање на студијама првог степена, студијама другог степена (мастер академске студије, специјалистичке академске студије или специјалистичке струковне студије), студијама од три године,
више образовање (педагошка академија за васпитаче, учитељски факултет
- студијски програм за образовање васпитача у предшколским установама),
познавање језика на ком се обавља васпитно-образовни рад, без обзира на
радно искуство. У радни однос може бити примљен кандидат који испуњава
услове предвиђене чл. 8, 120 и 122 Закона о основама система образовања
и васпитања („Сл. гласник РС“, бр. 72/09, 52/11, 55/13). Потребна документација: оверена фотокопија дипломе о стеченој стручној спреми, оверена
фотокопија уверења о држављанству, оверена фотокопија извода из матичне књиге рођених, ако кандидат није стекао одговарајуће образовање на
српском језику потребно је да достави уверење да је положио испит из српског језика са методиком по програму одговарајуће високошколске установе.

Медицинска сестра на превентивној
здравственој заштити

ради замене одсутне запослене преко 60 дана
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УСЛОВИ: IV степен стручне спреме, средња медицинска школа педијатријског смера. Поред општих услова предвиђених законом, неопходно је познавање језика на ком се врши васпитно-образовни рад. Потребна документација: уз пријаву доставити оверену фотокопију дипломе о завршеној средњој
медицинској школи, оверену фотокопију уверења о држављанству Републике
Србије, као и оверену фотокопију извода из матичне књиге рођених, а ако
кандидат није стекао одговарајуће образовање на српском језику, потребно
је да достави уверење да је положио испит из српског језика са методиком по
програму одговарајуће школске установе. Рок за пријаву је осам дана од дана
објављивања у публикацији „Послови“. Пријаве са доказима о испуњавању
услова слати на адресу установе. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће
се узети у разматрање.

Спремачица

на одређено време ради замене одсутне запослене преко
60 дана
УСЛОВИ: I степен стручне спреме, завршена основна школа, без обзира на
радно искуство. Потребна документација: оверена фотокопија сведочанства
о завршеној основној школи, оверена фотокопија уверења о држављанству,
оверена фотокопија извода из матичне књиге рођених. Уверење да кандидат
није осуђиван установа прибавља службеним путем. Непотпуне, неуредне
и неблаговремене пријаве неће бити узете у разматрање. Рок за пријаву је
осам дана од дана објављивања, на адресу установе.

ПРВА ОБРЕНОВАЧКА ОСНОВНА ШКОЛА
11500 Обреновац, Милоша Обреновића 169
тел. 060/1323-838

Директор

на мандатни период од четири године
УСЛОВИ: директор установе може да буде лице које испуњава услове прописане 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 од 25.06.2013.),
односно лице које има одговарајуће образовање из члана 8 став 2 овог закона за наставника те врсте школе и подручја рада, за педагога и психолога,
дозволу за рад, обуку и положен испит за директора установе и најмање пет
година рада у установи на пословима образовања и васпитања, након стеченог одговарајућег образовања; држављанство Републике Србије; да зна језик
на ком се остварује образовно-васпитни рад, да поседује психичку, физичку
и здравствену способност за рад са децом и ученицима; да кандидат 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 доставити: оверену копију дипломе о стручној спреми,
уверење о држављанству (не старије од 6 месеци) или оверену фотокопију
уверења о држављанству, извод из матичне књиге рођених (трајни) или
оверену фотокопију извода, оверену копију уверења о положеном стручном
испиту, односно лиценци за рад наставника, педагога и психолога, потврду о најмање 5 година радног стажа након стеченог одговарајућег високог
образовања, доказ о психофизичкој и здравственој способности - лекарско
уверење (подноси се пре закључења уговора о раду), уверење да кандидат
није осуђиван - прибавља школа. Изабрано лице које нема положен испит за
директора дужно је да исти положи у року од годину дана од дана ступања
на дужност. Рок за пријављивање је 15 дана од дана објављивања у публикацији „Послови“. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се разматрати.
Пријаве са потребном документацијом слати на адресу школе.

СРЕДЊА ЗАНАТСКА ШКОЛА

11000 Београд, Вукасовићева 21а
тел. 011/3594-104, 3594-014, 3592-404

Наставник српског језика и књижевности

са 90% радног времена, на одређено време ради замене
запослене која обавља послове помоћника директора,
најдуже до 31.08.2015. године
УСЛОВИ: да кандидат има одговарајуће образовање прописано чл. 8 ст. 2 и
4 Закона о основама система образовања и васпитања („Сл. гласник РС“, бр.
72/2009, 52/2011, 55/2013) и Правилником о врсти стручне спреме за насавнике, стручне сараднике и сараднике у настави у стручним школама за ученике лако ментално ометене у развоју („Просветни гласник РС“, бр. 1/95, 24/04,
10/09, 2/02); да није осуђиван правноснажном пресудом за кривична дела
утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања
и васпитања и да има држављанство Републике Србије. Наставници поред
наведене стручне спреме морају имати стручну дефектолошку оспособљеност или стручну спрему дипломираног дефектолога. Поред општих услова
и наведених услова у погледу стручности, кандидат треба да испуњава и
друге посебне услове: да има психичку, физичку и здравствену способност
за рад са децом и ученицима, држављанство РС, уверење да није осуђиван
правноснажном пресудом за кривична дела утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3
Закона о основама система образовања и васпитања. Уз пријаву са кратком
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Наука и образовање
биографијом кандидат треба да достави и оверене фотокопије докумената
којима доказује да испуњава услове конкурса (диплому о стеченом образовању, уверење о држављанству РС, извод из матичне књиге рођених). Доказ
да је кандидат психички, физички и здравствено способан за рад са децом и
ученицима доставља се пре закључења уговора о раду. Пријаве са доказима
о испуњености услова подносе се на адресу школе, у року од 8 дана од дана
објављивања. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати.

ПОНИШТЕЊЕ ОГЛАСА
СРЕДЊА ЗАНАТСКА ШКОЛА
11000 Београд, Вукасовићева 21а
тел. 011/3592-404

Оглас објављен 23.10.2013. године у публикацији „Послови“,
поништава се за радно место: наставник припремања намирница,
са 30% радног времена.

ПОНИШТЕЊЕ ОГЛАСА
СРЕДЊА ЗАНАТСКА ШКОЛА
11000 Београд, Вукасовићева 21а
тел. 011/3592-404

Оглас објављен 20.11.2013. године у публикацији „Послови“,
поништава се за радна места: наставник технологије материјала, са
10% радног времена, и наставник заштите на раду, са 10% радног
времена.

ШКОЛА ЗА ДИЗАЈН

11000 Београд, Крупањска 3
тел. 011/3066-408

Директор

на период од четири године
УСЛОВИ: одговарајуће високо образовање из члана 8 став 2 Закона о основама система образовања и васпитања на студијама другог степена (мастер
академске студије, специајалистичке академске студије или специјалистичке струковне студије), по пропису који уређује високо образовање почев од
10. септембра 2005. године или високо образовање на основним студијама
у трајању од најмање четири године, по пропису који је уређивао високо
образовање до 10. септембра 2005. године и да кандидат испуњава услове
за наставника средње уметничке школе за подручје рада култура, уметност
и јавно информисање, за педагога или психолога; дозвола за рад (лиценца); обука и положен испит за директора установе; најмање пет година
рада у установи на пословима образовања и васпитања, након стеченог
одговрајућег 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 приложи: биографске
податке, односно радну биографију; оверену фотокопију дипломе о завршеном одговарајућем високом образовању за наставника школе, односно
психолога или педагога; оверену фотокопију уверења о положеном испиту
за лиценцу, односно стручном испиту (дозволи за рад) за наставника или
стручног сарадника; потврду о најмање пет година рада у установи на пословима образовања и васпитања, након стеченог одговарајућег образовања;
лекарско уверење да има психичку, физичку и здравствену способност за
рад са децом и ученицима; уверење суда да против кандидата није покренута истрага, нити подигнута оптужница (не старије од 6 месеци); уверење о
држављанству Републике Србије (не старије од 6 месеци); извод из матичне
књиге рођених; доказ о знању језика на ком се изводи образовно-васпитни
рад; остала документа која могу бити од значаја приликом доношења одлуке
о избору. Доказ о неосуђиваности прибавља школа. Рок за пријављивање је
15 дана од дана објављивања. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се
узети у разматрање. Пријаве слати на наведену адресу школе, са назнаком:
„Конкурс за директора“. Контакт телефон: 011/3066-408.

САОБРАЋАЈНО-ТЕХНИЧКА ШКОЛА
11080 Земун, Цара Душана 262

Директор
УСЛОВИ: дужност директора школе може да обавља лице које има одговарајуће образовање, испуњава 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 55/13), за наставнике те врсте школе и подручја
рада, за педагога и психолога, има дозволу за рад, обуку и положен испит
за директора установе и најмање пет година рада у установи на пословима
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образовања и васпитања, након стеченог одговарајућег образовања, односно
лице које је стекло одговарајуће високо образовање, и то на студијима другог
степена (мастер академске студије, специјалистичке академске студије или
специјалистичке струковне студије), по пропису који уређује високо образовање од 10. септембра 2005. године или на основним студијама у трајању од
најмање четири године, по пропису који је уређивао високо образовање до
10. септембра 2005. године; да има психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и ученицима; да није осуђивано правноснажном пресудом за кривична дела утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о основама
система образовања и васпитања; држављанство Републике Србије; да зна
језик на ком се остварује образовно-васпитни рад. Докази о испуњености
услова под тач. 1, 4 и 5 подносе се уз пријаву. Доказ из тачке 2 доставља се
пре закључивања уговора о раду, а доказ из тачке 3 прибавља школа.
ОСТАЛО: Испуњеност претходно наведених услова доказује се достављањем:
доказа о држављанству Републике Србије (не сме бити старији од 6 месеци),
овереног преписа или фотокопије дипломе о стеченом одговарајућем образовању, доказа о знању језика на ком се изводи образовно-васпитни рад у
школи (уколико одговарајуће образовање није стечено на том језику), овереног преписа или оверене фотокопије уверења о положеном стручном испиту,
односно испиту за лиценцу за наставника, педагога или психолога, потврде да има најмање пет година рада у установи на пословима образовања и
васпитања, након стеченог одговарајућег образовања. Уз пријаву доставити
радну биографију и оквирни план рада за време мандата. Уверење о положеном испиту за директора се не прилаже, али је кандидат који буде изабран
за директора школе дужан да исти положи у законском року. Пријаве се достављају искључиво препорученом поштом на адресу школе, у року од 15 дана
од дана објављивања. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узети у
разматрање. Сматраће се да је одлука органа управљања о избору директора
школе донета, односно да је министар на њу дао сагласност, ако у року од
30 дана од дана достављања одлуке не донесе акт који одбија сагласност. За
све додатне информације можете се обратити секретаријату школе, на број
телефона: 011/3167-485.

МШ „СТАНИСЛАВ БИНИЧКИ“
11000 Београд, Сењачка 31
тел. 011/3692-672

Наставник клавира

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

Наставник гитаре

на одређено време до повратка запослене са породиљског
одсуства и одсуства ради неге детета
УСЛОВИ: Уз пријаву на конкурс кандидати су дужни да приложе: доказ о
одговарајућој стручној спреми, доказ о положеним испитима из психолошких,
педагошких и методичких наука, извод из матичне књиге рођених и уверење
о држављанству (не старије од 6 месеци). Сва документа достављају се у
оригиналу или у овереној копији. За кандидате који уђу у ужи избор обавезна је претходна провера психофизичких способности, коју врши Национална
служба за запошљавање. Изабрани кандидат је дужан да до дана заснивања
радног односа достави уверење о здравственој способности за рад са децом и
ученицима. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се разматрати.

ОШ „ДОСИТЕЈ ОБРАДОВИЋ“

11260 Умка, Милије Станојловића 10
тел. 011/8025-802, 8027-406

Директор

на период од 4 године
УСЛОВИ: да кандидат има 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 четири године, по пропису који је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. године; да испуњава услове наставника основне школе за 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 има психичку, физичку и здравствену способност за
рад са децом и ученицима; да није осуђиван правноснажном пресудом за
кривична дела утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о основама система
образовања и васпитања; држављанство Републике Србије; да зна језик на
ком се остварује образовно-васпитни рад.
ОСТАЛО: Уз пријаву кандидат подноси: доказ о држављанству Републике
Србије (уверење о држављанству или извод из матичне књиге рођених, не
старије од 6 месеци), оверен препис или оверену фотокопију дипломе о стеченом одговарајућем образовању (не старије од 6 месеци), доказ о знању
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језика на ком се изводи образовно-васпитни рад у школи (уколико одговарајуће образовање није стечено на том језику, не старије од 6 месеци), оверен препис или оверену фотокопију уверења о положеном стручном испиту,
односно испиту за лиценцу (не старије од 6 месеци), уверење да против лица
није покренута истрага, нити оптужница код надлежног суда (не старије од
6 месеци), потврду о радном стажу у области образовања и васпитања (не
старије од 6 месеци), радну биографију, оквирни план рада за време мандата, доказе о поседовању организационих способности (факултативно). Потпуном пријавом сматра се пријава која садржи све прилоге који се захтевају у
конкурсу. Доказ о поседовању психичке, физичке и здравствене способности
кандидат је дужан да достави пре закључења уговора о раду. Доказ о неосуђиваности и доказ о непостојању дискриминаторног понашања на страни
кандидата - прибавља школа, пре доношења одлуке о избору. Пријаве са
доказима о испуњености услова достављају се на горенаведену адресу школе, са назнаком: „Конкурс за директора“. 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. Неблаговремене или непотпуне пријаве неће бити узете у
разматрање. Рок за пријављивање је 15 дана од дана објављивања. Пријаве
са документацијом доставити у затвореној коверти. Ближа обавештења могу
се добити на број телефона: 011/8025-802 - код секретара школе.

ка и помоћних наставника у гимназији („Сл. гласник РС - Просветни гласник“,
бр. 15/2013).

СПОРТСКА ГИМНАЗИЈА

са 75% радног времена, на одређено време ради замене
одсутног запосленог

11000 Београд, Петра Чајковског 2
тел. 011/2650-754

Наставник филозофије

на одређено време ради замене одсутног запосленог преко
60 дана
УСЛОВИ: одговарајуће образовање у складу са чл. 8 став 2 Закона о основама
система образовања и васпитања („Сл. гласник РС“, бр. 72/09, 52/11 и 55/13)
и Правилником о степену и врсти образовања наставника, стручних сарадника и помоћних наставника у гимназији („Сл. гласник РС - Просветни гласник“,
бр. 15/2013): 1. професор филозофије, односно дипломирани филозоф; 2.
мастер филозоф. Лица која су стекла академско звање мастер морају имати
претходно завршене основне академске студије филозофије. Уколико школа
преузимањем или конкурсом не заснује радни однос са лицем које испуњава
горенаведене услове под бр. 1 и 2, наставу и друге облике образовно - васпитног рада за предмет Филозофија може да изводи и професор филозофије
и социологије. Кандидат поред наведених услова треба да испуњава и услове
из чл. 120 и 121 Закона о основама система образовања и васпитања („Сл.
гласник РС“, бр. 72/09, 52/11 и 55/13). Приликом пријављивања, кандидати
су дужни да уз пријаву на конкурс поднесу доказе о испуњености услова:
оверену фотокопију дипломе одговарајућег степена и врсте стручне спреме,
односно уверења ако иста није издата, оверену фотокопију или оригинал
уверења о држављанству Републике Србије и извод из матичне књиге рођених, доказ о знању језика (српског) на ком се остварује образовно-васпитни
рад (кандидати који су одговарајуће образовање стекли на српском језику
тај услов доказују дипломом). Рок за подношење пријава је 8 дана од дана
објављивања. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се разматрати.

МАТЕМАТИЧКИ ФАКУЛТЕТ

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

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

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

Наставник српског језика и књижевности
на одређено време ради замене одсутне запослене

УСЛОВИ: професор, односно дипломирани филолог за српскохрватски језик
и југословенску књижевност; професор, односно дипломирани филолог за
југословенску књижевност и српскохрватски језик; професор, односно дипломирани филолог за југословенску књижевност и општу књижевност; професор српскохрватског језика са јужнословенским језицима; професор југословенске књижевности и српског језика; професор југословенске књижевности
са страним језиком; професор српског језика и књижевности; професор
српске књижевности и језика; професор српске књижевности и језика са
општом књижевношћу; дипломирани филолог за књижевност и српски језик;
дипломирани филолог за српски језик и књижевност; дипломирани филолог
за српски језик са јужнословенским језицима; мастер професор језика и књижевности; мастер филолог - све према Правилнику о степену и врсти образовања наставника, стручних сарадника и помоћних наставника у гимназији
(„Сл. гласник РС - Просветни гласник“, бр. 15/2013).

Наставник филозофије

УСЛОВИ: професор филозофије, односно дипломирани филозоф; мастер
филозоф - све према Правилнику о степену и врсти образовања наставника,
стручних сарадника и помоћних наставника у гимназији („Сл. гласник РС Просветни гласник“, бр. 15/2013).
ОСТАЛО: Општи услови за све кандидате у складу са чланом 120 и чланом
8 Закона о основама система образовања и васпитања: 1) да кандидат има
одговарајуће образовање; 2) да има психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и ученицима; 3) да није осуђиван у смислу чл. 120
став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања и васпитања („Сл.
гласник РС“, бр. 72/09, 52/11 и 55/13); 4) држављанство Републике Србије; 5)
да зна језик на ком се остварује образовно-васпитни рад. Докази о испуњености услова под тач. 1, 4 и 5 подносе се уз пријаву на конкурс, а о испуњености услова под тач. 2 пре закључења уговора о раду. Доказ о испуњености
услова под тач. 3 прибавља установа. Кандидати су дужни да уз пријаву на
конкурс поднесу: кратку биографију, оверену фотокопију дипломе о стеченој
стручној спреми или уверење о стеченом високом образовању, уверење о
држављанству (оригинал или оверену фотокопију), извод из матичне књиге
рођених (оригинал или оверену фотокопију), уверење о образовању из психолошких, педагошких и методичких дисциплина стеченом у току студија или
након дипломирања од најмање 30 бодова и 6 бодова праксе у установи, у
складу са Европским системом преноса бодова или оверену фотокопију уверења о положеном стручном испиту, односно испиту за лиценцу.
Пријаве се достављају секретаријату Гимназије. Неблаговремене пријаве
неће се узимати у разматрање. За додатне информације обратити се секретаријату школе, на број телефона: 011/2629-321.

Национална служба
за запошљавање

Сајмови запошљавања

ПРВА БЕОГРАДСКА ГИМНАЗИЈА
11000 Београд, Цара Душана 61
тел. 011/2629-321

Наставник енглеског језика

са 45% радног времена, на одређено време ради замене
одсутне запослене
УСЛОВИ: професор, односно дипломирани филолог за енглески језик и књижевност; мастер филолог; мастер професор језика и књижевности - све према Правилнику о степену и врсти образовања наставника, стручних сарадни-
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ПРВА СПОРТСКА КОШАРКАШКА ГИМНАЗИЈА
КОЛЕЏ БЕОГРАД
11250 Железник, Стјепана Супанца 15а
тел. 011/2570-199

Наставник географије

на одређено време до повратка одсутног радника, са 30%
радног времена
УСЛОВИ: одговарајуће високо образовање одређеног занимања, према Правилнику о врсти стручне спреме наставника, стручних сарадника и помоћних наставника у гимназији. Уз пријаву приложити: биографију, уверење о
држављанству РС, извод из матичне књиге рођених и оверену фотокопију
дипломе. Рок за пријављивање је 15 дана од дана објављивања. Неблаговремене и непотпуне пријаве, као и документација која није у складу са наведеним неће се узети у разматрање. Пријаве на конкурс слати на адресу: оffice@
koledz-beograd.еdu.rs.

ПОНИШТЕЊЕ ОГЛАСА
ОШ „ЛАЗАР САВАТИЋ“
Оглас објављен 27.08.2014. године у публикацији „Послови“, за
радно место: директор, поништава се у целости.

ВИСОКА ШКОЛА ЗА ПОСЛОВНУ
ЕКОНОМИЈУ И ПРЕДУЗЕТНИШТВО
11000 Београд, Митрополита Петра 8
тел. 011/2750-630

Наставник у звању доцента за ужу научну
област Право
2 извршиоца

Наставник у звању ванредног професора за ужу
научну област Комуникологија
2 извршиоца

УСЛОВИ: могу конкурисати кандидати који испуњавају услове прописане
Законом о високом образовању и општим актима Високе школе. Документа
која је потребно доставити: пријава на конкурс, биографија, списак објављених радова, оверене фотокопије диплома (високо образовање, магистратура, докторат), извод из матичне књиге рођених, фотокопија личне карте,
уверење о држављанству и потврда надлежног органа да кандидат није
осуђиван. Фотокопије докумената морају бити оверене. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узимати у разматрање. О резултатима конкурса
биће обавештени кандидати који уђу у ужи избор. Пријаве слати на наведену
адресу школе; број телефона за информације: 011/2750-630, е-mail: info@
vspep.еdu.rs.

ПОНИШТЕЊЕ ОГЛАСА
ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА
„БОШКО БУХА“

11000 Београд, Прерадовићева 2а
тел. 011/7292-218
Оглас објављен 27.08.2014. године у публикацији „Послови“,
поништава се за радна места: васпитач - 9 извршилаца и сарадник
за превентивну здравствену заштиту, на одређено време ради замене одсутне запослене преко 60 дана.

ОШ „ЖИВОЈИН ПЕРИЋ“

11507 Стублине, Ваљевски пут бб
тел. 011/8791-303, 8791-586

Директор

на период од 4 године
УСЛОВИ: На конкурс за избор директора школе могу се пријавити кандидати
који испуњавају услове прописане чланом 8 став 2, чланом 59 став 5 и чланом 120 Закона о основама система образовања и васпитања („Сл. гласник
РС“, бр. 72/09, 52/11 и 55/13): одговарајуће високо образовање из члана 8
став 2 Закона о основама система образовања и васпитања за наставника
основне школе, педагога и психолога, стечено на студијама другог степена
(мастер академске студије, специјалистичке струковне студије), по пропису
који уређује високо образовање почев од 10.09.2005. године; да кандидат
поседује дозволу за рад - лиценцу наставника и стручног сарадника, односно
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положен стручни испит, обуку и положен испит за директора установе; најмање 5 година рада у установи на пословима образовања и васпитања, након
стеченог одговарајућег образовања; да има психичку, физичку и здравствену
способност за рад са децом и ученицима; да није осуђиван правноснажном
пресудом за 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 - српски језик. Пошто је
ово конкурс који је поновљен, због тога што се на претходно расписани конкурс није пријавио ниједан кандидат са одговарајућим образовањем из члана
8 став 2 Закона о основама система образовања и васпитања, за директора
школе може да буде изабран и наставник који уз испуњеност осталих услова
има одговарајуће образовање из члана 8 став 3 Закона о основама система
образовања и васпитања (високо образовање на студијама првог степена,
студијама у трајању од три године или више образовање) и најмање десет
година рада у установи на пословима образовања и васпитања, након стеченог одговарајућег образовања. Кандидати са одговарајућим образовањем из
члана 8 став 2 и кандидати са одговарајућим образовањем из члана 8 став 3
наведеног закона на овом конкурсу су равноправни.
ОСТАЛО: Кандидат је дужан да уз пријаву на конкурс достави доказе о
испуњености услова: оверен препис или оверену фотокопију уверења о
држављанству Републике Србије или извода из матичне књиге рођених са
констатацијом држављанства (не старије од 6 месеци), оверен препис или
оверену фотокопију дипломе о стеченом образовању, оверен препис или
оверену фотокопију уверења о положеном стручном испиту или положеном
испиту за лиценцу наставника или стручног сарадника, оверен препис или
оверену фотокопију уверења о положеном испиту за директора (лиценца
за директора - документација без доказа о положеном испиту за директора
сматраће се комплетном уколико су остала документа достављена уредно),
а изабрани кандидат биће у обавези да у законском року положи испит за
директора установе, потврду да има најмање пет година рада у установи на
пословима образовања и васпитања, након стеченог одговарајућег образовања за кандидате са одговарајућим високим образовањењем из члана 8
став 2, односно 10 година рада у установи на пословима образовања и васпитања, након стеченог одговарајућег образовања из члана 8 став 3 Закона
о основама система образовања и васпитања; доказ о поседовању психичке,
физичке и здравствене спососбности за рад са децом и ученицима (лекарско
уверење), изабрани кандидат је дужан да достави пре закључења уговора
о раду; радну биографију; доказ о неосуђиваности и доказ о непостојању
дискриминаторног понашања на страни кандидата за директора - прибавља
школа пре доношења одлуке о избору (како би школа могла да прибави
доказ о неосуђиваности кандидата, кандидат је дужан да достави следеће
податке: име и презиме, име оца, ЈМБГ, адресу становања, место и општину
рођења, девојачко презиме); доказ о знању српског језика, уколико одговарајуће образовање није стечено на српском језику; уверење надлежног суда
да се не води истрага или судски поступак - доставља изабрани кандидат на
захтев школе. Пријаве слати на наведену адресу, у року од 15 дана од дана
објављивања. Одлука о избору директора биће донета након спроведеног
поступка, а решење о избору директора биће донето и достављено учесницима конкурса без одлагања, након добијања сагласности на одлуку о избору
од стране надлежног органа, односно након истека рока од 30 дана од дана
достављања одлуке истом органу на сагласност.

КРИМИНАЛИСТИЧКО-ПОЛИЦИЈСКА АКАДЕМИЈА
11080 Земун, Цара Душана 196

Наставник у звању редовног или
ванредног професора за ужу научну област
Електротехничко инжењерство, за наставне
предмете: Основи електротехнике, Математика
и Основи електронике
УСЛОВИ: завршене основне студије - електротехнички факултет или факултет природно-математичких наука, стечен научни назив доктора наука из
одговарајуће научне области и способност за наставни рад.

Сарадник у звању асистента за ужу научну
област Хемијско инжењерство, за наставне
предмете: Увод у хемију, Органска и неорганска
хемија и Физичка хемија
на период од 3 године

УСЛОВИ: завршене основне студије - хемијски смер на факултету природно-математичких наука или хемијски смер на факултету техничко-технолошких наука, студент докторских студија или магистар наука коме је прихваћена тема докторске дисертације, који је претходне нивое студија завршио са
укупном просечном оценом најмање осам и који показује смисао за наставни
рад.
ОСТАЛО: Кандидати поред општих услова треба да испуњавају и услове
предвиђене одредбама Закона о високом образовању („Службени гласник
РС“, бр. 76/05, 100/07, 97/08, 93/12, 89/13) и Статута. Кандидат уз пријаву
прилаже: биографију, уверење о држављанству РС, извод из матичне књиге
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рођених, уверење да није под истрагом (које није старије о шест месеци),
диплому (уверење о високој стручној спреми), диплому или уверење о стеченом одговарајућем стручном, академском, односно научном називу, списак
научних радова, као и по један примерак тих радова. Пријаве са биографијом
и траженим доказима о стеченом образовању достављају се Криминалистичко-полицијској академији, у року од 8 дана од дана објављивања, на адресу:
Цара Душана 196, 11080 Земун. Пријаве поднете по истеку рока и пријаве без
потребних доказа неће се разматрати.

БОР
ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА „БАМБИ“
19210 Бор, Моше Пијаде 66
тел. 030/425-774

Педагошки асистент

на одређено време 12 месеци
УСЛОВИ: Уз пријаву на конкурс кандидат је дужан да приложи: уверење о
држављанству, оверен препис дипломе о стеченој средњој стручној спреми и
сертификат издат од стране Министарства просвете о завршеној уводној обуци за педагошког асистента, као и доказ о познавању ромског језика, извод
из матичне књиге рођених. Рок за пријављивање је 8 дана од дана објављивања. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узимати у разматрање.
Ближе информације о конкурсу могу се добити код секретара установе, на
број телефона: 030/425-160.

ПОНИШТЕЊЕ КОНКУРСА
ОШ „БРАНКО РАДИЧЕВИЋ“

19300 Неготин, Интернационалних бригада 57
Конкурс објављен 06.11.2013. године у публикацији „Послови“,
поништава се за радна места: наставник немачког језика; наставник немачког језика, са 22% радног времена; наставник енглеског
језика, са 40% радног времена; наставник грађанског васпитања
(изборни предмет другог циклуса основног образовања и васпитања), са 20% радног времена; наставник разредне наставе, на
одређено време до окончања судског поступка; педагог.

В РА Њ Е
ОШ „ВУК КАРАЏИЋ‘‘
17512 Стубал
тел. 017/484-331

Нaставник разредне наставе

на одређено време до повратка радника са функције, а
најдуже до 31.08.2015. године
УСЛОВИ: да кандидати испуњавају услове у погледу стручне спреме по Правилнику о врсти стручне спреме наставника и стручних сарадника у основној
школи, услове за обављање образовно-васпитног рада из члана 8 и услове за заснивање радног односа прописане чланом 120 Закона о основама
система образовања и васпитања. Уз пријаву на конкурс кандидати треба
да приложе: уверење о држављанству, диплому о степену и врсти стручне
спреме и извод из матичне књиге рођених. Рок за пријављивање је 8 дана
од дана објављивања. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узети у
разматрање.

ЗАЈЕЧАР
ОШ „ВУК КАРАЏИЋ“

19206 Велики Извор, Изворски пут бб

Директор

на период од четири године
УСЛОВИ: одговарајуће образовање - образовање из члана 8 став 2 Закона о
основама система образовања и васпитања („Сл. гласник РС“, бр. 72/2009,
52/2011 и 55/2013 - даље: Закон) за наставника основне школе и подручја
рада, за педагога и психолога и најмање пет година рада у установи на пословима образовања и васпитања након стеченог одговарајућег образовања или
образовање из члана 8 став 3 Закона за наставника те врсте школе и најмање
десет година рада у установи на пословима образовања и васпитања, након
стеченог одговарајућег образовања. С обзиром да се ради о поновљеном
конкурсу, кандидати који имају одговарајуће образовање из члана 8 став 2 и
3 Закона, равноправни су. Осим наведеног, сви кандидати морају да поседују
и дозволу за рад (стручни испит, односно испит за лиценцу), обуку и положен
испит за директора установе; психичку, физичку и здравствену способност за
рад са децом и ученицима, као и да нису осуђивани правноснажном пресудом
за кривична дела утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о основама систе-
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ма образовања и васпитања; држављанство Републике Србије и да познају
језик на ком се остварује образовно-васпитни рад.
ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс, као доказе о испуњености услова кандидати обавезно прилажу: оверен препис или оверену фотокопију дипломе о
стеченом образовању, односно одговарајуће уверење које није старије од 6
месеци; оригинал или оверену фотокопију уверења о држављанству Републике Србије, не старије од 6 месеци; оверен препис или оверену фотокопију потврде о положеном стручном испиту или испиту за лиценцу, односно другог одговарајућег доказа о томе; доказ о радном искуству у области
образовања и васпитања (потврда, уверење или други документ који издаје
одговарајућа установа или оверена фотокопија радне књижице); краћу биографију са личним подацима из извода из матичне књиге рођених, адресом
становања и контакт телефоном, као и оквирни план рада за време мандата.
Доказ о познавању српског језика, као језика на ком се остварује образовно-васпитни рад, доставља се уколико кандидат није стекао образовање на
српском језику (потврда, уверење или други документ којим се доказује да
је испит из српског језика положен по програму одговарајуће високошколске установе). Доказ о положеном испиту за директора обезбедиће се након
доношења одговарајућег подзаконског акта министра просвете (изабрани
директор који нема положен испит за директора, дужан је да га положи у
року од годину дана од дана ступања на дужност). Доказ о неосуђиваности
кандидата који испуњавају услове конкурса прибавља школа од надлежне
полицијске управе, а доказ о психичкој, физичкој и здравственој способности
(лекарско уверење) - изабрани кандидат подноси пре закључења уговора о
раду. Неблаговремене, непотпуне, нечитке или неразумљиве пријаве неће
се узети у разматрање. По завршетку конкурса документација се не враћа
кандидатима. Рок за подношење пријава је 15 дана од дана објављивања.
Пријаве се подносе препорученом поштом на адресу школе, са назнаком: „За
конкурс за директора“. Додатне информације могу се добити на број телефона: 019/467-115.

ЗРЕЊАНИН
ОШ „ВЕЉКО ЂУРИЧИН“

25250 Јарковац, Трг С. Букурова 12
тел. 023/857-009

Директор

на мандатни период од четири године
УСЛОВИ: наставник и стручни сарадник који има високо образовање (прописано Правилником о врсти стручне спреме наставника и стручних сарадника
у основној школи и Правилником о врсти стручне спреме наставника који
изводе образовно-васпитни рад из изборних програма у основној школи),
стечено на студијама другог степена (дипломске академске студије - мастер,
специјалистичке академске студије или специјалистичке струковне студије),
у складу са Законом о виском образовању, 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 зна
језик на ком се остварује образовно-васпитни рад; држављанство Републике Србије; дозвола за рад; положен испит за директора; најмање пет година рада у установи на пословима образовања и васпитања, након стеченог
одговарајућег образовања; психичка, физичка и здравствена способност за
рад; неосуђиваност правноснажном пресудом за кривична дела утврђена у
чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања и васпитања.
Директор се бира на период од четири године.
ОСТАЛО: Уз пријаву са кратком биографијом кандидат подноси: доказ о
стручној спреми (оригинал или оверен препис, односно оверену фотокопију
дипломе), уверење о држављанству Републике Србије, уверење о дозволи за
рад – лиценци, доказ о оствареном радном стажу. Проверу психофизичких
способности кандидата за рад са децом и ученицима врши надлежна служба
за послове запошљавања, по захтеву школе. Доказ о здравственој способности изабрани кандидат ће доставити пре ступања на дужност. Доказ о неосуђиваности прибавља школа службеним путем. Пријава са документацијом
подноси се у року од 15 дана од дана објављивања у публикацији „Послови“,
на горенаведену адресу школе.

ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА
„ПАВА СУДАРСКИ‘‘
Нови Бечеј, Јаше Томића 1

Педагошки асистент

на одређено време до 31.08.2015. године
УСЛОВИ: Поред општих услова утврђених законом, кандидат треба да
испуњава и следеће услове: завршено средње 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; држављанство Републике Србије; познавање ромског језика; сертификат о завршеном
уводном моделу (обуци) за педагошког асистента у складу са Правилником о
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програму обуке за педагошког асистента („Службени гласник РС - Просветни
гласник‘‘, бр. 11/2010). Уз пријаву кандидат прилаже следећу документацију
(у оригиналу или оверене фотокопије): сведочанство о завршеном средњем
образовању, извод из матичне књиге рођених (не старији од 6 месеци), уверење о држављанству (не старије од 6 месеци), сертификат о завршеном
уводном моделу (обуци) за педагошког асистента у складу са Правилником
о програму обуке за педагошког асистента („Службени гласник РС - Просветни гласник‘‘, бр. 11/2010). Уверење да кандидат није осуђиван правноснажном пресудом из чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања и васпитања - установа прибавља службеним путем. Лекарско уверење
доставља изабрани кандидат, пре закључења уговора о раду. Пријаве са
кратком биографијом и потребном документацијом доставити на адресу установе, у року од 8 дана од дана објављивања у публикацији „Послови‘‘. Неблаговремене и непотпуне пријаве, као и пријаве са приложеним, а неовереним
фотокопијама, неће се узети у разматрање.

уђиваности 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.

ОШ „ЖАРКО ЗРЕЊАНИН“

на одређено време преко 60 дана, а најдуже до завршетка
школске 2014/2015. године, односно до 31.08.2015. године

Наставник разредне наставе

за рад у селу Вирину, на одређено време, а најдуже до
краја школске 2014/2015. године, односно до 31.08.2015.
године, са 25 часова недељно

23000 Зрењанин, Ђурђа Смедеревца 78
на одређено време (преко 60 дана, а најдуже до 4 године)
УСЛОВИ: Кандидат поред општих услова прописаних чланом 24 став 1 Закона о раду („Сл. гласник РС“, бр. 24/05, 61/05, 54/09, 32/13 и 75/14), треба да
испуњава и посебне услове прописане чланом 8 и чланом 120 став 1 тач. 1,
2, 3, 4 и 5 Закона о основама система образовања и васпитања („Сл. гласник
РС“, бр. 72/09, 52/11 и 55/13), посебне услове из члана 2 став 1 Правилника о степену и врсти образовања наставника и стручних сарадника у основној школи („Сл. гласник РС - Просветни гласник“, бр. 11/12 и 15/13), као и
посебне услове из Правилника о организацији и систематизацији послова ОШ
„Жарко Зрењанинин“ из Зрењанина, односно: 1. да има одговарајуће образовање: професор разредне наставе, наставник разредне наставе, професор
педагогије са претходно завршеном педагошком академијом или учитељском
школом, професор разредне наставе и енглеског језика за основну школу,
мастер учитељ, дипломирани учитељ - мастер, професор разредне наставе
и ликовне културе за основну школу; 2. да има психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и ученицима; 3. да није осуђиван правноснажном пресудом за кривична дела утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона
о основама система образовања и васпитања; 4. држављанство Републике
Србије; 5. да зна језик на ком се остварује образовно-васпитни рад; 6. 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.
ОСТАЛО: Уз писану пријаву на конкурс доставити: оверену фотокопију или
оверен препис дипломе о траженој врсти и степену стручне спреме; оригинал или оверену фотокопију уверења о држављанству РС - не старије од 6
месеци; извод из матичне књиге рођених; доказ о познавању српског језика
(потврду факултета да је кандидат високо образовање стекао на српском
језику или документ издат од стране високошколске установе о познавању
српског језика); доказ о положеним испитима из педагогије и психологије
(уверење факултета или оверена копија индекса или доказ о положеном
стручном испиту - испиту за лиценцу). Доказ из тачке 2 подноси се пре
закључења уговора о раду, док доказ из тачке 3 прибавља школа по службеној дужности. Рок за подношење пријава са потребним доказима о испуњавању услова конкурса је 8 дана, рачунајући од дана објављивања у публикацији „Послови“. Неуредне, непотпуне и неблаговремено достављене пријаве
неће бити разматране. Пријаве на конкурс доставити на адресу школе, са
назнаком: „За конкурс“. Сва потребна обавештења могу се добити од секретара школе, лично или на број телефона: 023/548-820.

ЈАГОДИНА
ПУ „ДЕЧЈА РАДОСТ“

35230 Ћуприја, Брегалничка бб

Васпитач

за рад у селима, на одређено време преко 60 дана,
а најдуже до завршетка реализације припремног
предшколског програма, са 75% радног времена
4 извршиоца
УСЛОВИ: VI степен стручне спреме, завршена педагошка академија за образовање васпитача, васпитач предшколског васпитања и образовања. 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
на конкурс кандидат треба да приложи: уверење о дрављанству, оверен препис/фотокопију дипломе о стечној стручној спреми, уверење да је 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 неос-
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ПУ „ДЕЧЈА РАДОСТ“

35230 Ћуприја, Брегалничка бб

Сервирка

на одређено време преко 60 дана, а најдуже до завршетка
школске 2014/2015. године, односно до 31.08.2015. године

Спремачица

Сервирка - спремачица

УСЛОВИ: I степен стручне спреме, завршена осмогодишња школа, 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 на конкурс кандидат треба да приложи: оверен препис/фотокопију сведочанства о завршеној основној школи, уверење
о држављанству, уверење да је 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 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.

ШКОЛА ЗА МУЗИЧКЕ ТАЛЕНТЕ
35230 Ћуприја, Милице Ценић бб

Директор
УСЛОВИ: 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 четири године, по пропису који је уређивао високо образовање
до 10. септембра 2005. године, за наставника, васпитача или стручног сарадника, поседовање дозволе за рад (лиценце), односно уверења о положеном
стручном испиту за наставника, васпитача или стручног сарадника; поседовање психичке, физичке и здравствене способности за рад са децом и ученицима; неосуђиваност правноснажном пресудом за кривична дела утврђена у
у складу са чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања и
васпитања (прибавља школа), најмање 5 година рада у установи на пословима образовања и васпитања, након стеченог одговарајућег образовања,
држављанство Републике Србије.
ОСТАЛО: Документација која се подноси уз пријаву: биографија, доказ о стеченом образовању, доказ о положеном стручном испиту (лиценци), потврда о
5 година рада у области образовања и васпитања, уверење о држављанству
Републике Србије - не старије од 6 месеци, извод из матичне књиге рођених, лекарско уверење о психичкој, физичкој и здравственој способности
за рад са децом и ученицима - не старије од шест месеци, уверење да се
против кандидата не води истрага и да није подигнута оптужница. Докази о
испуњености услова достављају се у оригиналу или као оверене фотокопије.
Уверење о неосуђиваности прибавља школа. Пријаве слати на горенаведену
адресу, у року од 15 дана од дана објављивања. Неблаговремене и непотпуне
пријаве неће се разматрати.

Унапредите своје пословање
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К РА Г У Ј Е В А Ц
ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА
„НАДА НАУМОВИЋ“

34000 Крагујевац, Саве Ковачевића 30, тел. 034/331-940

ОСТАЛО: Други општи и посебни услови прописани су законом, Статутом и
другим актима Правног факултета у Крагујевцу. Пријаву на конкурс са доказима о испуњености услова, као и доказе из чл. 62 ст. 4 Закона о високом
образовању слати на горенаведену адресу. Рок за пријаву је 15 дана.

ФИЛОЛОШКО-УМЕТНИЧКИ ФАКУЛТЕТ

Васпитач

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

УСЛОВИ: Послове васпитача за рад са децом узраста од три године до поласка у школу може обављати лице које испуњава услове прописане законом
и има одговарајуће образовање - одговарајуће више образовање, односно
одговарајуће високо образовање на студијама првог степена (основне академске, односно струковне студије) у трајању од 3 године или на студијама
другог степена (мастер академске студије, специјалистичке академске студије или специјалистичке струковне студије) - васпитач, као и лице које има
одговарајуће високо образовање на основним студијама у трајању од четири
године, у складу са законом. Уз пријаву на оглас кандидати прилажу следеће
доказе: уверење о држављанству, уверење да се против њих не води истрага, оверену копију дипломе и извод из матичне књиге рођених.

Сарадник у звање лектора или вишег лектора
за ужу научну област Француски језик

24 извршиоца

Педагошки асистент

на одређено време у радној 2014/2015. години
УСЛОВИ: Послове педагошког асистента може обављати лице које има
средње образовање са познавањем ромског језика или је положило испит из
тог језика са методиком на одговарајућој високошколској установи, у складу
са законом. Уз пријаву на оглас кандидати прилажу следеће доказе: уверење
о држављанству, уверење да се против њих не води истрага, диплому о стеченом образовању, извод из матичне књиге рођених и доказ о завршеном
програму обуке за педагошког асистента.
ОСТАЛО: Пријаве са наведеном документацијом доставити лично или
поштом, на горенаведену адресу. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће
се узети у разматрање. За додатне информације позвати на број телефона:
034/331-940. Рок за пријаву је 8 дана.

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

Сарадник у звању асистента за ужу грађанскоправну научну област

на одређено време 1 година, са условима из чл. 127 Статута
Правног факултета у Крагујевцу
2 извршиоца
УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, дипломирани правник.

Сарадник у настави за ужу јавноправну и
теоријскоправну научну област

на одређено време 1 година, са условима из чл. 71 Закона о
високом образовању и чл. 127 Статута Правног факултета у
Крагујевцу
УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, дипломирани правник.
ОСТАЛО: Други општи и посебни услови прописани су законом, Статутом и
другим актима Правног факултета у Крагујевцу. Пријаву на конкурс са доказима о испуњености услова, као и доказе из чл. 62 ст. 4 Закона о високом
образовању слати на горенаведену адресу. Рок за пријаву је 8 дана.

ПРАВНИ ФАКУЛТЕТ У КРАГУЈЕВЦУ

34000 Крагујевац, Јована Цвијића 1, тел. 034/306-500

Наставник у звању ванредног или редовног
професора за ужу научну област Римско право

на одређено време 3 године

УСЛОВИ: одговарајуће високо образовање и способност за наставни рад
или одговарајуће високо образовање, објављени стручни, односно научни
радови и способност за наставни рад. Документа која је потребно доставити:
пријава на конкурс, биографија и стручна биографија (на CD-у и у штампаној
форми), оверене копије диплома, оверена копија извода из матичне књиге
рођених, уверење о држављанству (оригинал), потврда надлежног органа
(полицијске управе) да кандидат није осуђиван за кривична дела предвиђена
чланом 62 став 4 Закона о високом образовању (оверена копија), мишљење
студената формирано на основу анкете (за кандидате који имају педагошко
искуство у високошколској установи).

Сарадник у звање асистента за ужу уметничку
област Сликарске технике
са 70% радног времена, на одређено време 3 године

УСЛОВИ: студент докторских академских студија који је претходне нивое
студија завршио са укупном просечном оценом најмање осам, који показује
смисао и способност за наставни рад и који познаје један од светских језика. Факултет може изабрати у звање асистента магистра наука, односно
магистра уметности коме је прихваћена тема докторске дисертације (за
студије по старом закону). У поновни избор у звање асистента може бити
изабран кандидат који је стекао научни назив доктора уметности. Кандидати подносе на расписани конкурс 10 самосталних радова из уже уметничке
области за коју конкуришу. Радови се предају у оригиналу или у дигиталној
форми на CD-у. Документа која је потребно доставити: пријава на конкурс,
биографија и стручна биографија (на CD-у и у штампаној форми), оверене копије диплома, уверење о уписаним докторским студијама или одлука
о прихваћеној теми докторске дисертације, оверена копија извода из матичне књиге рођених, уверење о држављанству (оригинал), потврда надлежног органа (полицијске управе) да кандидат није осуђиван за кривична дела
предвиђена чланом 62 став 4 Закона о високом образовању (оверена копија),
мишљење студената формирано на основу анкете (за кандидате који имају
педагошко искуство у високошколској установи). Фотокопије докумената
морају бити оверене и не старије од 6 месеци. Непотпуне и неблаговремене
пријаве, као и документација кандидата који не испуњавају услове конкурса
неће се узимати у разматрање.

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

УСЛОВИ: студент мастер академских или специјалистичких студија који је
студије првог степена завршио са укупном просечном оценом најмање осам,
који је у току студија показао интересовање за научни, односно уметнички
рад из дисциплине за коју конкурише и који познаје један од светских језика. Документа која је потребно доставити: пријава на конкурс, биографија и
стручна биографија (на CD-у и у штампаној форми), оверене копије диплома,
уверење о уписаним мастер студијама, оверена копија извода из матичне
књиге рођених, уверење о држављанству (оригинал), потврда надлежног
органа (полицијске управе) да кандидат није осуђиван за кривична дела
предвиђена чланом 62 став 4 Закона о високом образовању (оверена копија).
ОСТАЛО: Сва документација и радови достављају се Служби за опште
и правне послове ФИЛУМ-а, у згради Друге крагујевачке гимназије или
поштом. Рок за подношење пријава је 8 дана од дана објављивања.

УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме, доктор правних наука, односно да кандидат испуњава услове из чл. 64, а на период сагласан чл. 65 Закона о високом образовању.

Обука за активно тражење посла

Наставник у звању ванредног или редовног
професора за ужу међународноправну научну
област

ИНФОРМИСАНОСТ
СИГУРНОСТ
САМОПОУЗДАЊЕ

УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме, доктор правних наука, односно да кандидат испуњава услове из чл. 64, а на период сагласан чл. 65 Закона о високом образовању.
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ФИЛОЛОШКО-УМЕТНИЧКИ ФАКУЛТЕТ
34000 Крагујевац, Јована Цвијића бб
тел. 034/500-125, 500-126

Наставник у звање ванредног професора за
ужу уметничку област Цртање и сликање
(Анатомско цртање)
на одређено време од 5 година

УСЛОВИ: доктор уметности из уже уметничке области за коју се бира или
високо образовање првог степена и уметничка дела која представљају самосталан допринос уметности. Општи и посебни услови предвиђени су чл.
64 и чл. 65 Закона о високом образовању („Сл. гласник РС“, бр. 76/2005,
100/07, 97/08, 44/2010, 93/2012 и 89/2013), Статутом Универзитета у Крагујевцу (пречишћен текст бр. II-01-12 од 09.01.2014.) - (www.kg.аc.rs) Статутом Филолошко-уметничког факултета у Крагујевцу (пречишћен текст, бр.
01-1739 од 17.06.2013.) - (www.filum.kg.аc.rs), Одлуком о изменама и допунама Статута ФИЛУМ-а, бр. 01-4325 од 18.11.2013. године, Законом о раду („Сл.
гласник РС“, бр. 24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013 и 75/2014), Правилником
о начину и поступку заснивања радног односа и стицању звања наставника Универзитета у Крагујевцу (пречишћен текст, бр. I-01-13 од 10.01.2014.
године) и другим актима Факултета и Универзитета у Крагујевцу. Кандидати
подносе на конкурс 20 самосталних радова из уже уметничке области за коју
конкуришу. Радови се предају у оригиналу или у дигиталној форми (на CD-у).
ОСТАЛО: Документа која је потребно доставити: пријава на конкурс, биографија и стручна биографија (на CD-у и у штампаној форми), оверене копије
диплома, оверена копија извода из матичне књиге рођених, уверење о
држављанству (оригинал), потврда надлежног органа (полицијске управе)
да кандидат није осуђиван за кривична дела предвиђена чланом 62 став 4
Закона о високом образовању (оверена копија), мишљење студената формирано на основу анкете (за кандидате који имају педагошко искуство у звању
доцента у високошколској установи). Фотокопије докумената морају бити
оверене и не старије од 6 месеци. Непотпуне и неблаговремене пријаве, као
и документација кандидата који не испуњавају услове конкурса, неће се узимати у разматрање.
Сва документација и радови достављају се Служби за опште и правне послове ФИЛУМ-а, у згради Друге крагујевачке гимназије или поштом. Рок за подношење пријава је 15 дана од дана објављивања.

К РА Љ Е В О
ИСПРАВКА ОГЛАСА
ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА „РАДОСТ“
36210 Врњачка Бања, Хероја Чајке 20

Оглас објављен 03.09.2014. године у публикацији „Послови“, мења
се у називу радног места, и треба да стоји: благајник, на неодређено време (један извршилац - особа са инвалидитетом) за обављање
послова благајника у установи.

УНИВЕРЗИТЕТ У КРАГУЈЕВЦУ
ФАКУЛТЕТ ЗА ХОТЕЛИЈЕРСТВО И ТУРИЗАМ
У ВРЊАЧКОЈ БАЊИ
36210 Врњачка Бања, Војвођанска бб
тел. 036/5150-024

Асистент за ужу научну област Општа
економија

ОСТАЛО: да кандидат испуњава опште и посебне услове предвиђене чланом
72 Закона о високом образовању („Сл. гласник РС“, бр. 76/05, 100/07 - аутентично тумачење, 97/08, 44/10, 93/12, 89/13), Статутом Универзитета у Крагујевцу (пречишћен текст, бр. II-01-12 од 09.01.2014.), Статутом Факултета
за хотелијерство и туризам у Врњачкој Бањи (бр. 784 од 7.06.2011. године,
бр. 444 од 06.09.2012. године, бр. 85 од 29.01.2013. године и бр. 1328 од
23.12.2013.), Правилником о начину и поступку избора у звање и заснивање
радног односа сарадника на Факултету за хотелијерство и туризам у Врњачкој Бањи (724 од 27.11.2012.), у складу са којима ће бити извршен избор
пријављених кандидата, као и опште услове за заснивање радног односа
утврђене Законом о раду („Сл. гласник РС“, бр. 24/05, 61/05, 54/09, 32/13
и 75/14). Уз пријаву на конкурс доставити: биографију, потписан формулар
за пријављивање кандидата, као и снимљени фајл формулара на CD рому
(линк: http://www.hit-vb.kg.аc.rs/index.php/конкурси), фотокопије публикованих радова наведених у конкурсном формулару, оверене копије диплома
или уверења о стеченом стручном називу, уверење о положеним испитима
на докторским студијама, уверење о држављанству, доказе о испуњавању
општих предуслова у погледу неосуђиваности утврђених чланом 62 став 4
Закона о високом образовању и чланом 125е Статута Универзитета у Крагујевцу. Конкурс је отворен 15 дана од дана објављивања. Пријаве слати на
адресу Факултета, са назнаком: „За конкурс“.

ОШ „ЈОШАНИЧКА БАЊА“

36345 Јошаничка Бања, Вука Караџића 17
тел. 036/5478-154

Директор

на период од 4 године
УСЛОВИ: стечено одговарајуће високо образовање за наставника основне
школе, педагога и психолога; студије другог степена - дипломске академске студије - мастер, специјалистичке академске студије или специјалистичке
струковне студије, у складу са Законом о високом образовању, почев од 10.
септембра 2005. године или на основним студијама у трајању од најмање
четири године, по пропису који је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. године; да је кандидат држављанин Републике Србије; да поседује дозволу за рад (лиценцу); да је савладао обуку и има положен испит за
директора установе; да поседује психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и ученицима; најмање пет година рада у установи на
пословима васпитања и образовања, након стеченог одговарајућег образовања; да није осуђиван правноснажном пресудом за кривична дела утврђена
у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања и васпитања
- уверење прибавља школа; да зна језик на ком се остварује образовно-васпитни рад.
ОСТАЛО: Уз пријаву кандидат подноси: радну биографију, оригинал или
оверену фотокопију дипломе, оверену фотокопију уверења о положеном
стручном испиту, односно испиту за лиценцу, потврду о раду у области образовања, уверење о држављанству - не старије од 6 месеци (оригинал или
оверена копија), извод из матичне књиге рођених, предлог програма рада
директора школе. Лекарско уверење подноси се пре закључивања уговора
о раду. Изабрани директор школе који нема положен испит за директора,
дужан је да га положи у року од годину дана од дана ступања на дужност.
Рок за пријављивање је 15 дана. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће
бити разматране.

КРУШЕВАЦ
ГИМНАЗИЈА КРУШЕВАЦ

37000 Крушевац, Топличина 1
тел. 037/427-208

Професор француског језика

на одређено време од 3 године
2 извршиоца

за 79% радног времена, на одређено време до повратка
директора са функције

УСЛОВИ: студент докторских студија из области економских наука, модул
макроекономија, који је претходне нивое студија завршио са укупном просечном оценом најмање осам.

на одређено време до повратка радника са боловања

Асистент за ужу научну област Менаџмент и
пословање
на одређено време од 3 године

УСЛОВИ: студент докторских студија из области економских наука, модул
управљање пословањем, који је претходне нивое студија завршио са укупном просечном оценом најмање осам.

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

УСЛОВИ: студент докторских студија из области економских наука, модул
управљање пословањем, који је претходне нивое студија завршио са укупном просечном оценом најмање осам.

Бесплатна публикација о запошљавању

Професор филозофије

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, одговарајуће образовање сходно Правилнику о врсти стручне спреме наставника и стручних сарадника у гимназији; да је кандидат држављанин Републике Србије; да није осуђиван правноснажном пресудом за кривична дела утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3
Закона о основама система образовања и васпитања. Потребна документација: диплома (оверена копија), уверење о држављанству, извод из матичне
књиге рођених, извод из казнене евиденције полиције (узима се у МУП-у),
уверење о положеном испиту за лиценцу - ако је положен испит (оверена
копија). У молби обавезно навести да ли је обављено тестирање у Националној служби за запошљавањање и када. Пријаве слати на горенаведену
адресу. Рок за подношење пријава је 15 дана.

ОБУКА ЗА АКТИВНО ТРАЖЕЊЕ ПОСЛА
10.09.2014. | Број 586 |
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МЕДИЦИНСКА ШКОЛА

37000 Крушевац, Ћирила и Методија 22

Директор

на период од 4 године
УСЛОВИ: да кандидат испуњава следеће услове: одговарајуће образовање
према члану 8 став 1 и 2 Закона о основама система образовања и васпитања. Наставник, васпитач и стручни сарадник јесте лице које је стекло одговарајуће високо образовање: на студијама другог степена (мастер академске студије, специјалистичке академске студије и 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 поседује
дозволу за рад - лиценцу, односно положен испит за наставника педагога
или психолога, положен испит за директора установе, најмање 5 година рада
у установи на пословима образовања и васпитања, након стеченог одговарајућег образовања; да није осуђиван правноснажном пресудом за кривична
дела утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања и васпитања (доказ из овог става прибавља школа); да је држављанин
Републике Србије; да зна језик на ком се остварује васпитни рад; да има
психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и ученицима
(доказ из овог става, не старији од 6 месеци, подноси изабрани кандидат, пре
потписивања уговора о раду). Уз пријаву кандидат треба да достави: доказ
о држављанству Републике Србије (уверење о држављанству, не старије од
6 месеци) и извод из матичне књиге рођених (оригинал или фотокопију),
оригинал или оверену фотокопију дипломе о стеченом образовању, оригинал или оверену фотокопију уверења о положеном стручном испиту, односно
испиту за лиценцу, потврду о радном искуству у образовању и васпитању,
радну биографију, оквирни план рада за време мандата. Уверење о положеном испиту за директора школе се не прилаже, с обзиром да Министарство
просвете, науке и технолошког развоја није организовало полагање испита
за директора школе, па пријава која не буде садржала наведени документ
неће се сматрати неподобном, а изабрани кандидат биће у обавези у законском року положи испит за директора школе. Пријаве слати на горенаведену
адресу. Конкурс је отворен 15 дана од дана објављивања.

ОШ „ЈОВАН ПОПОВИЋ“

37000 Крушевац, Балканска 56
тел. 037/448-050

Директор
УСЛОВИ: да кандидат испуњава следеће услове: одговарајуће високо образовање из члана 8 став 2 тач. 1 и 2 Закона о основама система образовања
и васпитања, за наставника основне школе, педагога или психолога, стечено на студијама другог степена (мастер академске студије, специјалистичке
академске студије или специјалистичке струковне студије), по пропису који
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 поседује дозволу за рад, обуку и
положен испит за директора установе (изабрани кандидат биће у обавези да
у законском року положи испит за директора, након што министар просвете, науке и технолошког развоја донесе подзаконски акт о полагању испита за директора школе) и најмање 5 година рада у установи на пословима
образовања и васпитања, након стеченог одговарајућег образовања; да има
психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и ученицима;
да није осуђиван правноснажном пресудом за кривична дела утврђена у чл.
120 став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања и васпитања; да
је држављанин Републике Србије; да зна језик на ком се остварује образовано-васпитни рад. Уз пријаву кандидат подноси: оригинал, оверен препис
или оверену фотокопију дипломе о завршеном одговарајућем високом образовању; оригинал, оверен препис или оверену фотокопију уверења о положеном стручном испиту, односно испита за лиценцу; потврду о радном стажу
у области образовања и васпитања, након стеченог одговарајућег образовања; уверење о држављанству Републике Србије (не старије од 6 месеци,
оригинал или оверену фотокопију); извод из матичне књиге рођених - нови
образац (оригинал или оверену фотокопију); доказ о знању језика на ком
се остварује образовно-васпитни рад (осим кандидата који су одговарајуће
образовање стекли на том језику); радну биографију; оквирни план рада за
време мандата; потврде основног и вишег суда; доказе о поседовању организационих способности (није обавезно); уверење о положеном испиту за
директора школе се не прилаже, с обзиром да министарство надлежно за
послове просвете није организовало полагање наведеног испита, па 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; уверење да кандидат није осуђиван за дела утврђена чл.
120 став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања и васпитања прибавља школа. Проверу психофизичких способности за рад са децом и
ученицима врши надлежна служба за послове запошљавања, а кандидате
упућује школа. Уверење о здравственом стању - лекарско уверење са утврђеним психичким, физичким и здравственим способностима за рад са децом и
ученицима доставља се пре закључења уговора о раду. Пријаве слати на
горенаведену адресу. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће бити разматране. Рок за подношење пријава је 15 дана од дана објављивања.
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ОШ „БРАНА ПАВЛОВИЋ“
37254 Коњух
тел. 037/875-103

Наставник математике

за 77% радног времена, на одређено време, за рад у
матичној школи, ради замене одсутног запосленог преко 60
дана
УСЛОВИ: да кандидат има одговарајуће образовање: завршено високо образовање одговарајућег смера сходно чл. 3 Правилника о степену и врсти образовања наставника и стручних сарадника у основној школи, да је држављанин Републике Србије (доставити и извод из матичне књиге рођених), 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. Проверу
психофизичких способности за рад са децом и ученицима врши надлежна
служба за послове запошљавања. Потврду о неосуђиваности кандидата прибавља школа. Уз пријаву доставити оригинале или оверене копије докумената издатих од надлежних органа (не старије од 6 месеци). Лекарско уверење
се доставља по коначности одлуке о избору кандидата. Пријаве слати на
горенаведену адресу. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узимати
у разматрање.

ОШ „ДРАГОМИР МАРКОВИЋ“

37000 Крушевац, Ћирила и Методија 20
тел. 037/446-890

Педагошки асистент

на одређено време од 12 месеци, за школску 2014/2015.
годину
УСЛОВИ: одговарајући степен стручне спреме - најмање, да кандидат има
завршен програм обуке за педагошког асистента (уводни модул), да познаје
ромски језик (у складу са чланом 121 став 8 Закона о основама система образовања и васпитања), психичка, физичка и здравствена способност за рад са
ученицима (доказ о испуњености услова, односно лекарско уверење доставити пре закључења уговорао раду), држављанство РС, доказ да кандидат
није осуђиван правноснажном пресудом за кривична дела утврђена у чл. 120
став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања и васпитања (доказ
прибавља школа). Претходну проверу психофизичких способности кандидата за рад са ученицима врши надлежна служба за послове запошљавања
(школа упућује кандидате). Уз пријаву приложити: краћу биографију са адресом и контакт телефон (CV), оверену фотокопију дипломе о стеченом одговарајућем образовању, доказ да кандидат има завршену обавезну уводну
обуку за педагошког асистента (сертификат издат од стране министарства
надлежног за послове образовања). Документа се достављају у оригиналу
или у овереној копији и иста се по окончању конкурса не враћају кандидатима. Лекарско уверење о поседовању психичке, физичке и здравствене
способности за рад са децом и ученицима доставља изабрани кандидат, пре
закључења уговара о раду. Доказ из казнене евиденције, у складу са чл.
120 став 1 тачка 3 и став 3 Закона о основама система образовања и васпитања, прибавља школа службено. У поступку одлучивања о избору кандидата директор ће извршити ужи избор кандидата који ће бити упућени на
претходну проверу психофизичких способности коју врши надлежна служба
за послове запошљавања, применом стандардизованих поступака. Пријаве
слати на горенаведену адресу, са назнаком: „За конкурс“. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће бити узете у разматрање.

ГИМНАЗИЈА „ВУК КАРАЏИЋ“
37240 Трстеник, Вука Караџића 11
тел. 037/713-665

Директор

на период од 4 године
УСЛОВИ: одговарајуће високо образовање из члана 8 став 2 Закона о основама система образовања и васпитања („Сл. гласник РС“, бр. 72/09...55/13)
за наставника гимназије природно-математичког и друштвено-језичког
смера, за педагога и психолога; одговарајућа психичка, физичка и здравствена способност за рад са децом и ученицима; да кандидат није осуђиван правноснажном пресудом за кривична дела из члана 120 став 1 тачка 3
Закона о основама система образовања и васпитања („Сл. гласник РС“, бр.
72/09...55/13); држављанство РС; да има дозволу за рад - лиценцу; обуку и
положен 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); најмање 5 година рада у установи на пословима образовања и васпитања, након стеченог одговарајућег образовања; да зна језик на
ком се остварује образовно-васпитни рад. 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, струч-
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Наука и образовање
ном испиту (дозволи за рад), потврду о раду у области образовања, уверење
о држављанству - не старије од 6 месеци, 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. Докази о испуњавању услова конкурса подносе
се у оригиналу, осим за документа за која је назначено да могу бити оверене
фотокопије, и то од стране надлежног органа. Пријаву са потребном документацијом доставити на горенаведену адресу или лично код секретара школе. Пријаве са потребном документацијом подносе се у затвореној коверти,
са назнаком: „Конкурс за директора“. Рок за подношење пријаве је 15 дана
од дана објављивања у пибликацији „Послови“.

ЛЕСКОВАЦ
ХЕМИЈСКО-ТЕХНОЛОШКА ШКОЛА
„БОЖИДАР ЂОРЂЕВИЋ КУКАР“
16000 Лесковац, Влајкова 94
тел. 016/282-630

Директор

на мандатни период од 4 године
УСЛОВИ: да кандидат испуњава услове прописане чланом 8 став 2, чланом
59 став 5 и чланом 120 Закона о основама система образовања и васпитања
(„Сл. гласник РС“, бр. 72/09, 52/11 и 55/13), односно да има одговарајуће
високо образовање на студијама другог степена (мастер академске студије,
специјалистичке академске студије или специјалистичке струковне студије),
по пропису који уређује високо образовање почев од 10. септембра 2005.
године, на основним студијама у трајању од најмање 4 године, по пропису
који је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. године за наставника средње стручне школе у подручју рада хемија, неметали и графичарство, личне услуге и геологија, рударство и металургија, за педагога и психолога, дозволу за рад (лиценцу), да има обуку и положен испит за директора
установе, најмање 5 година рада у установи на пословима образовања и васпитања, након стеченог одговарајућег образовања; поседовање психичке,
физичке и здравствене способности за рад са ученицима (доказ доставља
изабрани кандидат, пре закључења уговора о раду, и то у оригиналу или у
овереној фотокопији оригинала, не старијe од 6 месеци); да није осуђиван
правноснажном пресудом за кривична дела утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања и васпитања (доказ прибавља
школа), држављанство Републике Србије, знање језика на ком се остварује
образовно-васпитни рад.
ОСТАЛО: Уз пријаву кандидат треба да поднесе: биографске податке, податке о кретању у служби, оригинале или оверене фотокопије: о одговарајућем
образовању, извода из матичне књиге рођених, уверењa о држављанству,
уверењa о поседовању психичке, физичке и здравствене способности за рад
са децом и ученицима, лиценце, односно уверења о положеном стручном
испиту за наставаника, односно педагога или психолога, потврдe о најмање 5
година рада у установи на пословима образовања и васпитања, након стеченог одговарајућег образовања, доказ о обуци и положеном испиту за директора установе (с обзиром на то да Министарство просвете РС није прописало
програм полагања, нити је организовало полагање испита за директора установе, 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 установе). Рок за пријављивање је 15 дана од дана
објављивања у публикацији „Послови“. Неблаговремене и непотпуне пријаве
неће се узети у разматрање. Ближе информације о конкурсу могу се добити
код секретара школе и на број телефона: 016/282-630, сваког радног дана, од
08,00 до 13,00 часова. Пријаве са потребном документацијом слати на адресу
школе, са назнаком: „За конкурс за избор директора школе“.

ОШ „БОРА СТАНКОВИЋ“

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

Директор

на мандатни период од четири године
УСЛОВИ: да кандидат има одговарајуће високо образовања из члана 8 став
2 Закона о основама система образовања и васпитања („Сл. гласник РС“, бр.
72/09, 52/11 и 55/13) - 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 чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о основама
система образовања и васпитања; држављанство Републике Србије; да зна
језик на ком се остварује образовно-васпитни рад; да има дозволу за рад
(лиценцу); обуку и положен испит за директора школе; најмање пет годи-
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на 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 - 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. 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: 016/732-300.

ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА
„ЂУКА ДИНИЋ“
16205 Бојник, Бојана Тасића 5
тел. 016/821-281

Васпитач

на одређено време до повратка радника са функције
УСЛОВИ: VI степен стручне спреме за образовање васпитача - струковни васпитач. Уз пријаву доставити: оверену фотокопију дипломе о одговарајућој стручној спреми или уверење о стеченој стручној спреми, уверење о
држављанству (оверена фотокопија), извод из матичне књиге рођених (оверена фотокопија), уверење да се против кандидата не води кривични поступак, лекарско уверење, уверење из казнене евиденције да кандидат није
осуђиван, уверење о здравственом стању (доставља кандидат који буде био
изабран на конкурсу). Рок за подношење пријава је 8 дана од дана објављивања у публикацији „Послови“, на горенаведену адресу. Лице овлашћено за
пружање информација о огласу је секретар установе Јелена Дојчиновић, број
телефона: 016/821-281. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће бити узете у разматрање.

Педагошки асистент

на одређено време до 31.08.2015. године
УСЛОВИ: IV степен стручне спреме. Уз пријаву доставити: оверену фотокопију дипломе о одговарајућој стручној спреми или уверење о стеченој стручној спреми, сертификат обавезне уводне обуке за педагошког асистента (оверена фотокопија), уверење о држављанству (оверена фотокопија), извод из
матичне књиге рођених (оверена фотокопија), уверење из казнене евиденције да кандидат није осуђиван, уверење о здравственом стању (доставља
кандидат који буде био изабран на конкурсу), уверење да се против кандидата не води кривични поступак). Рок за подношење пријава је 8 дана од
дана објављивања у публикацији „Послови“, на горенаведену адресу. Лице
овлашћено за пружање информација о огласу је секретар установе Јелена
Дојчиновић, на број телефона: 016/821-281. Непотпуне и неблаговремене
пријаве неће бити узете у разматрање.

НИШ
ОШ „ВУК КАРАЏИЋ“

37213 Витошевац, Омладинска 11

Директор

на период од 4 године
УСЛОВИ: За директора може бити изабрано лице које испуњава услове прописане чл. 8 став 2 и чл. 120 Закона о основама система образовања и васпитања: одговарајуће високо образовање за наставника основне школе, педагога или психолога стечено на студијама другог степена (мастер академске
студије, специјалистичке академске студије или специјалистичке струковне
студије), по пропису који уређује високо образовање почев од 10. септембра 2005. године или на основним студијама у трајању од најмање 4 године, по пропису који је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005.
године; да кандидат има психичку, физичку и здравствену способност за рад
са децом и ученицима (лекарско уверење доставља изабрани кандидат, пре
закључења уговора о раду, односно пре ступања на дужност директора); да
није осуђиван правноснажном пресудом за кривична дела утврђена у чл. 120
став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања и васпитања (доказ
прибавља школа); држављанство Републике Србије; да има дозволу за рад
(лиценцу); најмање 5 година рада у установи на пословима образовања и
васпитања, након стеченог одговарајућег образовања; да зна језик на ком
се остварује образовно-васпитни рад (доказ су у обавези да доставе само
они кандидати који одговарајуће образовање нису стекли на српском јези-
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ку). Кандидат уз пријаву треба да достави: оверену фотокопију дипломе о
стеченој стручној спреми, уверење о држављанству (оригинал или оверена
фотокопија, не старије од 6 месеци), извод из матичне књиге рођених (оригинал или оверена фотокопија), оверену фотокопију уверења о положеном
стручном испиту - дозволи за рад, потврду о дужини радног стажа у области
образовања и васпитања, фотокопију радне књижице, кратку биографију са
подацима о кретању у служби и предлогом програма рада директора школе,
уверење да против њега није покренута истрага и уверење да није подигнута
оптужница. Лице изабрано за директора школе које нема положен испит за
директора дужно је да исти положи у року од годину дана од дана ступања
на дужност. Рок за пријаву је 15 дана. Непотпуне и неблаговремене пријаве
неће се узимати у разматрање. Пријаве слати поштом на горенаведену адресу, са назнаком: „Конкурс за директора“.

НОВИ СА Д

УСЛОВИ: високо образовање првог степена основних академских студија из
области драмских и аудиовизуелних уметности, ужа област снимање и дизајн
звука.

5. Доцент или ванредни професор за област
ликовних уметности, ужа област - Фотографија
на одређено време 5 година

УСЛОВИ: високо образовање првог степена основних академских студија из
области ликовних уметности, ужа област фотографија.

ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА
„МАДАГАСКАР“

6. Доцент за област драмских уметности, ужа
област - Продукција

Медицинска сестра - васпитач

УСЛОВИ: високо образовање првог степена основних академских студија из
области драмских и аудиовизуелних уметности, ужа област продукција.

21000 Нови Сад, Футошка 119, тел. 021/6613-512
на одређено време

УСЛОВИ: у складу са Правилником о врсти стручне спреме васпитача и стручног сарадника предшколских установа. Кандидати су обавезни да уз пријаву
поднесу: краћу биографију и фотокопију дипломе о врсти стручне спреме.

ФАКУЛТЕТ ТЕХНИЧКИХ НАУКА

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

Наставник у звање наставника страног језика
за ужу област Немачки језик
УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, филолошке струке - немачки језик и
књижевност, услови прописани чланом 68 Закона о високом образовању и
општим актима Универзитета у Новом Саду, односно Факултета техничких
наука.

Сарадник у звање сарадника у настави за ужу
област Математика
3 извршиоца

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

УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ
АКАДЕМИЈА УМЕТНОСТИ
21000 Нови Сад, Ђуре Јакшића 7

1. Ванредни или редовни професор за област
драмских уметности, ужа област - Глума
УСЛОВИ: високо образовање првог степена основних академских студија из
области драмских уметности, ужа област глума.

2. Ванредни или редовни професор за област
драмских уметности, ужа област - Камера
УСЛОВИ: високо образовање првог степена основних академских студија из
области драмских и аудиовизуелних уметности, ужа област камера.

3. Ванредни или редовни професор за област
драмских уметности, ужа област - Монтажа
УСЛОВИ: високо образовање првог степена основних академских студија из
области драмских и аудиовизуелних уметности, ужа област монтажа.
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4. Ванредни или редовни професор за област
драмских уметности, ужа област - Снимање и
дизајн звука
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на одређено време 5 година

7. Виши или самостални стручни сарадник за
област драмских уметности, ужа област - Глума
УСЛОВИ: високо образовање првог степена основних академских студија из
области драмских уметности, ужа област глума.

8. Виши или самостални стручни сарадник
за област драмских уметности, ужа област Глумачке вештине (техника гласа)
УСЛОВИ: високо образовање првог степена основних академских студија из
области музичке уметности, ужа област соло певање.

9. Виши или самостални стручни сарадник
за област музичке уметности, ужа област Гудачки инструменти (виолина, виола)
УСЛОВИ: високо образовање првог степена основних академских студија из
области музичке уметности, ужа област виолина.

10. Виши стручни сарадник за област драмских
уметности, ужа област - Камера
на одређено време 4 године

УСЛОВИ: високо образовање првог степена основних академских студија из
области драмских и аудиовизуелних уметности, ужа област камера.
ОСТАЛО: За радна места под бр. 1 до 6: да кандидати испуњавају услове утврђене Законом о високом образовању („Сл. гласник РС“, бр. 76/05,
44/2010 и 93/2012), Статутом Академије уметности и Правилником о ближим
условима за избор у звање наставника Универзитета у Новом Саду (Минимални критеријуми за поље уметности). За радна места под бр. 7 до 10: да
кандидати испуњавају услове утврђене Законом о високом образовању („Сл.
гласник РС“, бр. 76/05, 44/2010 и 93/2012) и Статутом Академије уметности.
Закон о високом образовању, Статут Академије уметности и Правилник о
ближим условима за избор у звање наставника Универзитета у Новом Саду
налазе се на сајту Академије уметности (www.аkademija.uns.аc.rs - у секцији
„Наставници - Конкурси“). Потребна документа: сви кандидати достављају:
пријаву на конкурс која мора да садржи назив радног места за које кандидат
конкурише, списак документације коју прилаже, контакт адресу и број телефона; оверену фотокопију дипломе о завршеним одговарајућим студијама;
уверење о држављанству (не старије од 6 месеци); уверење о некажњавању
прибављено од МУП-а (не старије од 6 месеци), личну карту (фотокопија или
очитана биометријска лична карта). Осим наведене документације, у зависности од радног места на које конкуришу, кандидати достављају додатну
документацију: за радна места под бр. 1 до 6: попуњен образац биографских
података (Образац 1А УМЕТНОСТ) који се налази на сајту Академије уметности (www.аkademija.uns.аc.rs - у секцији „Наставници - Конкурси“) приложен у штампаној и електронској форми (CD) и остале доказе о испуњавању
услова радног места у складу са Минималним критеријумима за поље уметности и Правилника о ближим условима за избор у звање наставника Универзитета у Новом Саду. За радна места под бр. 7 до 10: попуњен образац биографских података (Образац 2Б) који се налази на сајту Академије уметности
(www.аkademija.uns.аc.rs - у секцији „Наставници - Конкурси“) приложен у
штампаној и електронској форми (CD) и остале доказе о испуњавању услова
радног места у складу са чланом 119 Статута Академије уметности Нови Сад.
Рок за пријављивање је 15 дана од дана објављивања. Неблаговремене и
непотпуне пријаве неће бити разматране. Пријаве на конкурс са доказима
о испуњености услова достављају се на адресу: Академија уметности, Нови
Сад, Ђуре Јакшића 7.
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ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА
„ПЛАВИ ЧУПЕРАК“
21240 Тител, Доситејева бб

Васпитач

на одређено време ради замене одсутног запосленог преко
60 дана, за рад у Шајкашу
УСЛОВИ: високо образовање васпитача на студијама првог степена или студијама другог степена или студијама у трајању од три године или на основним студијама у трајању од најмање четири године или више образовање
васпитача, да кандидат има образовање из психолошких, педагошких и методичких дисциплина стечено на високошколској установи у току студија или
након дипломирања од најмање 30 бодова, без обзира на радно искуство; да
кандидат има психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом
- уверење о здравственој способности; 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 доставити: оверену фотокопију дипломе о одговарајућој стручној
спреми или уверење о стеченој стручној спреми, извод из матичне књиге
рођених (фотокопија), уверење о држављанству (фотокопија). Уверење да
кандидат није осуђиван установа прибавља службеним путем. Непотпуне,
неуредне и неблаговремене пријаве неће бити узете у разматрање. Пријаве
слати на адресу установе, поштом или лично, од 08,00 до 14,00 часова.

ПОЖ АРЕВАЦ
ЕДУКАТИВНИ ЦЕНТАР „УНИЛИБРОС“
12000 Пожаревац, Симе Симића 4
тел. 012/7525-255, 060/6525-255
е-mail: еdukativnicentar.unilibros@gmail.com

Професор или предавач енглеског језика
за рад у Пожаревцу

УСЛОВИ: енглески језик - VII/1 степен стручне спреме, дипломирани професор енглеског језика и књижевности/мастер професор енглеског језика и
књижевности; дипломирани филолог; енглески језик - апсолвент; енглески
језик као други страни језик.

Професор или предавач немачког језика
за рад у Пожаревцу

УСЛОВИ: немачки језик - VII/1 степен стручне спреме, дипломирани професор немачког језика и књижевности/мастер професор немачког језика и књижевности; дипломирани филолог; немачки језик - апсолвент; немачки језик
као други страни језик; немачки језик - са говорног подручја, искуство на
пословима предавача.

Сарадник за комерцијалу и маркетинг
за рад у Пожаревцу

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

УСЛОВИ: IV степен стручне спреме, добре организационе способности, одговорност и посвећеност послу, као и усмереност на постизање резултата, радно искуство на сличним пословима је пожељно, рад на рачунару (МS Оffice),
положен возачки испит „Б“ категорије.
ОСТАЛО: Пријаве слати на горенаведену мејл адресу. Конкурс је отворен 15
дана од дана објављивања. Биће контактирани само кандидати који буду
ушли у ужи избор.

ОШ „ВУК КАРАЏИЋ“

12000 Пожаревац, Моравска 2
тел/факс: 012/223-375

Наставник разредне наставе

на одређено време ради замене одсутног запосленог преко
60 дана, за рад у издвојеном одељењу у Брежану

Наставник физичког васпитања

на одређено време, са 60% радног времена, ради замене
одсутног запосленог преко 60 дана, за рад у централној
школи и издвојеном одељењу у Забели

Наставник енглеског језика

на одређено време ради замене одсутног запосленог
преко 60 дана, за рад у издвојеним одељењима у Живици,
Брежану, Дубравици, Батовцу и Драговцу
УСЛОВИ: Поред законом предвиђених општих услова за обављање послова,
кандидат мора да испуњава и посебне услове прописане чланом 120 Закона
о основама система образовања и васпитања: одговарајуће образовање из
члана 8 Закона о основама система образовања и васпитања („Сл. гласник
РС“, бр. 72/09, 52/2011 и 55/2013) - одговарајуће високо образовање стечено на студијама другог степена (мастер академске, специјалистичке академске 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, услов из члана 8 став 4 и члана 121
став 9 и 10 Закона који предвиђају да лице из става 2 члана 8 Закона мора
да има образовање из психолошких, педагошких и методичких дисциплина
стечено на високошколској установи у току студија или након дипломирања
од најмање 30 бодова и 6 бодова праксе у установи, у складу са Европским
системом преноса бодова, а наставник, васпитач и стручни сарадник који је
у току студија положио испите из педагогије и психологије или је положио
стручни испит, односно испит за лиценцу сматра се да има образовање из
члана 8 став 4 Закона, као и услове у погледу степена и врсте образовања
прописане Правилником о степену и врсти образовања наставника и стручних сарадника у основној школи („Сл. гласник РС - Просветни гласник“, бр.
11/2012 и 15/2013); да има психичку, физичку и здравствену способност за
рад са децом и ученицима; да није осуђиван правноснажном пресудом за
кривична дела утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о основама система
образовања и васпитања; држављанство Републике Србије; да зна језик на
ком се остварује образовно-васпитни рад.
ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс са кратком биографијом доставити оригинале или оверене фотокопије следећих докумената: диплому или уверење о
стеченом одговарајућем образовању, уверење о држављанству - не старије
од 6 месеци, извод из матичне књиге рођених, уколико кандидат није стекао
средње, више или високо образовање на српском језику у обавези је да достави доказ да је положио испит из српског језика по програму одговарајуће
високошколске установе, доказ о поседовању образовања из психолошких,
педагошких и методичких дисциплина стеченом на високошколској установи
у току студија или након дипломирања од најмање 30 бодова и шест бодова
праксе у установи, у складу са Европским системом преноса бодова - издат
од стране одговарајуће високошколске установе, односно уверење или други
одговарајући документ о положеном испиту из педагогије и психологије у
току студија или доказ о положеном стручном испиту, односно о положеном испиту за лиценцу. Уверење о психичкој, физичкој и здравственој способности за рад са ученицима и децом доставља се пре закључења уговора
о раду, док уверење из казнене евиденције прибавља школа по службеној
дужности. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узети у обзир. Конкурс је отворен 8 дана од дана објављивања. Пријаве слати са назнаком:
„За конкурс“, на адресу школе. Ближе информације могу се добити на број
телефона: 012/223-375.

Унапредите своје пословање
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ОСНОВНА ШКОЛА
„ЖИВОЈИН ЖИКА ПОПОВИЋ“
12254 Раброво, Светог Саве 30
тел. 012/885-120

Наставник немачког језика

на одређено време ради замене одсутног запосленог преко
60 дана, са 89% радног времена

Наставник разредне наставе

на одређено време ради замене одсутног запосленог преко
60 дана
УСЛОВИ: да кандидат има високо образовање и да испуњава услове у складу са Законом о основама система образовања и васпитања („Сл. гласник
РС“, бр. 72/09, 52/11 и 55/13) и Правилником о степену и врсти образовања
наставника и стручних сарадника у основној школи („Сл. гласник РС - Просветни гласник“, бр. 11/12 и 15/13). Уз пријаву на конкурс приложити: оверену фотокопију дипломе о стручној спреми, потврду 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 6 бодова праксе у установи, у складу са Европским системом
преноса бодова, извод из матичне књиге рођених (оригинал - не старији од 6
месеци, осим ако је на новом обрасцу), уверење о држављанству (оригинал не старији од 6 месеци), лекарско уверење по извршеном избору. Уверење о
неосуђиваности прибавља школа.
Неблаговремене пријаве, пријаве без доказа о испуњавању свих услова конкурса, као и пријаве са неовереном документацијом неће се разматрати. Конкурс је отворен 8 дана од дана објављивања. Пријаве са потребном документацијом слати на адресу школе. Ближе информације о конкурсу могу се
добити на број телефона: 012/885-120.

ЗАВИЧАЈНИ МУЗЕЈ
ПЕТРОВАЦ НА МЛАВИ

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

Помоћни радник - хигијеничар

на одређено време од 12 месеци, са половином радног
времена (20 часова недељно)
УСЛОВИ: нижа стручна спрема - II степен стручне спреме, минимум годину дана радног искуства на сличним пословима. Уз пријаву доставити следећа документа: oверену фотокопију сведочанства/дипломе, уверење о
држављанству Републике Србије, извод из матичне књиге рођених и биографију. Општи услови запошљавања одређени су у складу са Правилником
о унутрашњој организацији и систематизацији радних места у Завичајном
музеју Петровац на Млави, Правилником о раду Завичајног музеја и Статутом
Завичајног музеја Петровац на Млави. Рок за подношење пријава је 8 дана од
дана објављивања у публикацији „Послови“.

ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс са кратким прегледом кретања у служби и
предлогом програма рада директора школе, кандидат је дужан да поднесе:
оверену копију дипломе о стеченом високом образовању, оверену копију
уверења о положеном стручном испиту - лиценци за рад, доказ о радном
стажу у области образовања и васпитања, уверење о држављанству Републике Србије (не старије од шест месеци), лекарско уверење као доказ о
психичкој, физичкој и здравственој способности за рад са децом и ученицима, уверење да се не води кривични поступак код надлежног суда, уверење
о неосуђиваности у складу са законом прибавља кандидат (не старије од 6
месеци), доказ о познавању језика на ком се остварује образовно-васпитни
рад (уколико одговарајуће образовање није стечено на српском језику). Рок
за пријављивање је 15 дана од дана објављивања у публикацији „Послови“.
Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узети у разматрање.

ПРОКУПЉЕ
ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА „НЕВЕН“
18400 Прокупље, Немањина 7
тел. 027/329-188

Педагошки асистент
УСЛОВИ: члан 120 Закона о основама система образовања и васпитања („Сл.
гласник РС“, бр. 72/2009, 52/2011, 55/2013), да кандидат има средње образовање - IV степен стручне спреме, познавање ромског језика, уверење о
завршеном уводном модулу обуке; да има психичку, физичку и здравствену
способност за рад са децом; да није осуђиван правноснажном пресудом за
кривична дела утврђена у чл. 120 ст. 1 тачка 3 Закона о основама система образовања и васпитања, држављанство Републике Србије. Уз пријаву
приложити: доказ о одговарајућем образовању, уверење о држављанству,
извод из матичне књиге рођених, потврду да лице није под истрагом. Доказ
о неосуђиваности установа прибавља службеним путем. Лекарско уверење
доставља се након коначности одлуке о избору, пре потписивања уговора
о раду. Рок за подношење пријава је 8 дана од дана објављивања у публикацији „Послови“. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће бити узете у
обзир. Пријаве доставити лично или поштом на адресу установе.

ИСПРАВКА ОГЛАСА
ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА „СУНЦЕ“
18430 Куршумлија, Косовска 36а
тел. 027/381-534

Оглас објављен 20.08.2014. године у публикацији „Послови“, мења
се у броју извршилаца за радно место: васпитач, на одређено време
до 12.06.2015. године - 2 извршиоца, и треба да стоји: васпитач, на
одређено време до 12.06.2015. године - 1 извршилац.

ПРИЈЕПОЉЕ
ОШ „ЖИВКО ЉУЈИЋ“

31320 Нова Варош, Прва нова 18
тел. 033/61-462, 64-313

Директор

на мандатни период од четири године
УСЛОВИ: да кандидат испуњава услове прописане чл. 8 став 2, чл. 59 и чл.
120 Закона о основама система образовања и васпитања („Сл. гласник РС“,
бр. 72/09, 52/11 и 55/13), да је стекао високо образовање на студијама другог
степена (мастер 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; да испуњава услове за наставника основне школе, педагога и психолога; да има дозволу за рад (лиценцу) за наставника, педагога или психолога; 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 зна језик на ком се
обавља васпитно-образовни рад; да није осуђиван правноснажном пресудом
за кривична дела утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања и васпитања; обука и положен испит за директора (програм
обуке за директора школе и подзаконски акти о полагању испита за директора нису донети, па ће изабрани кандидат бити у обавези да у законском року
исти положи када се створе услови).
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ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА „НЕВЕН“
18400 Прокупље, Немањина 7
тел. 027/329-188

Референт за план и анализу
на одређено време од 12 месеци

УСЛОВИ: члан 120 Закона о основама система образовања и васпитања („Сл.
гласник РС“, бр. 72/2009, 52/2011, 55/2013), да кандидат има одговарајуће
образовање (више, односно високо образовање на студијама првог степена,
основне струковне студије или основне академске студије у трајању од три
године); да има психичку, физичку и здравствену способност; да није осуђиван правноснажном пресудом за кривична дела утврђена у члану 120 став
14 тачка 3 Закона о основама система образовања и васпитања, држављанство Републике Србије. Пријаву на конкурс могу поднети лица која имају радно искуство на рачуноводственим пословима. Уз пријаву приложити: доказ
о одговарајућем образовању, уверење о држављанству, извод из матичне
књиге рођених, потврду да лице није под истрагом. Доказ о неосуђиваности
установа прибавља службеним путем. Лекарско уверење доставља се након
коначности одлуке о избору, пре потписивања уговора о раду. Рок за подношење пријава је 8 дана од дана објављивања у публикацији „Послови“.
Непотпуне и неблаговремене пријаве неће бити узете у обзир. Пријаве доставити лично или на адресу установе.

СМЕДЕРЕВО
ТЕХНИЧКА ШКОЛА

11300 Смедерево, Вука Караџића 13
тел. 026/617-388

Наставник математике

на одређено време до повратка запосленог
УСЛОВИ: VII степен стручне спреме, дипломирани математичар - професор
математике, дипломирани математичар или дипломирани математичар мастер. Кандидати треба да испуњавају услове прописане Законом о раду,
услове из чл. 120, 121 и 122 Закона о основама система образовања и васпитања („Сл. гласник РС“, бр. 72/2009, 52/2011 и 55/2013), као и Правилником о
врсти и степену стручне спреме наставника и стручних сарадника и помоћних
наставника у стручним школама.

Наставник електротехничке групе предмета

на одређено време до повратка запосленог са функције
УСЛОВИ: VII степен стручне спреме, дипломирани инжењер електротехнике
- енергетски смер. Кандидати треба да испуњавају услове прописане Законом
о раду, услове из чл. 120, 121 и 122 Закона о основама система образовања и
васпитања („Сл. гласник РС“, бр. 72/2009, 52/2011 и 55/2013), као и Правилником о врсти и степену струне спреме наставника и стручних сарадника и
помоћних наставника у стручним школама.
ОСТАЛО: Уз пријаву доставити: оверену фотокопију дипломе или уверења о
стеченој стручној спреми, уверење о држављанству, извод из матичне књиге
рођених, уверење о положеном стручном испиту за рад у образовању или
положеном испит за лиценцу (осим за лица која заснивају радни однос у
својству приправника или на начин утврђен као за приправнике). Уверење
да кандидат није осуђиван по службеној дужности прибавља школа. Доказ о
поседовању психичке, физичке и здравствене способности за рад са децом
и ученицима доставља се пре закључења уговора о раду. У току трајања
поступка одлучивања о избору, кандидати за радна места наставника или
стручних сарадника који уђу у ужи избор дужни су да се подвргну провери
психофизичких способности за рад са децом и ученицима, коју врши Национална служба за запошљавање, применом стандардизованих поступака, а у
складу са чланом 130 Закона о основама система образовања и васпитања
(„Сл. гласник РС“, бр. 72/2009, 52/2011 и 55/2013), по распореду који утврди
школа у сарадњи са Националном службом за запошљавање, о чему ће кандидати бити благовремено обавештени. Кандидати за радна места наставника или стручних сарадника морају да имају и образовање из психолошких,
педагошких и методичких дисциплина стечено на високошколској установи у
току студија или након дипломирања од најмање 30 бодова и 6 бодова праксе
у установи, у складу са Европским системом преноса бодова; да знају језик
на ком се остварује образовно-васпитни рад. Рок за пријаву је 8 дана од дана
објављивања у публикацији „Послови“. Неблаговремене и непотпуне пријаве
неће се разматрати.

ОШ „БРАНА ЈЕВТИЋ“
11425 Кусадак
тел. 026/351-005

Наставник ликовне културе

на одређено време ради замене запосленог овлашћеног
да замењује директора основне школе коме мирује радни
однос, са 50% радног времена (20 часова недељно)

Бесплатна публикација о запошљавању

УСЛОВИ: Поред општих услова кандидат треба да испуњава и услове утврђене Законом о основној школи, Законом о основама система образовања и
васпитања и Правилником о врсти стручне спреме наставника и стручних
сарадника у основној школи, да испуњава услове прописане чл. 8, 120 и 122
Закона о основама система образовања и васпитања, одговарајуће образовање у складу са Законом о основама система образовања и васпитања и
Правилником о степену и врсти образовања наставника и стручних сарадника у основној школи; 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. У складу са чланом 8 став 4 Закона о основама система образовања и васпитања наставник
мора да има образовање из психолошких, педагошких и методичких дисциплина стечено на високошколској установи у току студија или након дипломирања од најмање 30 бодова и шест бодова праксе у установи, у складу са
Европским системом преноса бодова. Програм стицања образовања из става 4 члан 8 напред наведеног закона реализује високошколска установа у
оквиру акредитивног студијског програма или као програм образовања током
читавог живота, у складу са прописима којима се уређује високо образовање.
У складу са чланом 121 став 10 Закона о основама система образовања и
васпитања, наставник који је у току студија положио испите из педагогије и
психологије или је положио стручни испит, односно испит за лиценцу, сматра
се да има образовање из члана 8 став 4 напред наведеног закона. Послове
наставника ликовне културе може да обавља лице само уз испуњавање услова за рад прописаних чл. 122 Закона о основама система образовања и васпитања. Уз пријаву на оглас поднети краћу биографију и доказе о испуњености
услова, у оригиналу, препис или фотокопију оверену од стране надлежног
органа следећих докумената: извода из матичне књиге рођених (на новом
обрасцу, без обзира на датум издавања), уверења о држављанству (не старије од 6 месеци), дипломе о стеченом одговарајућем образовању, ако је
кандидат положио стручни испит или испит за лиценцу - уверења о истом,
доказ да има или да се сматра да има образовање из члана 8 став 4 Закона о
основама система образовања и васпитања. Доказ да има психичку, физичку
и здравствену способност за рад са децом и ученицима кандидат подноси се
пре закључења уговора о раду, а доказ да није осуђиван према чл. 120 став 1
тачка 3 Закона о основама система образовања и васпитања - прибавља школа. У поступку одлучивања о избору наставника, директор врши ужи избор
кандидата које упућује на претходну психолошку процену способности за рад
са децом и ученицима, коју врши надлежна служба за послове запошљавања,
применом стандардизованих поступака. Пријаве на конкурс са доказима о
испуњености услова за рад на наведеним пословима поднети школи, у року
од 8 дана од дана објављивања у публикацији „Послови“.

ОМШ „БОЖИДАР ТРУДИЋ“

11420 Смедервска Паланка, 10. oктобра 13

Наставник хармонике

на одређено време до повратка одсутног запосленог

Наставник солфеђа и теорије

на одређено време до повратка одсутног запосленог

Секретар

на одређено време до повратка одсутног запосленог
УСЛОВИ: Кандидати за наведена радна места треба да испуњавају опште
услове предвиђене Законом о раду, као и посебне услове предвиђене чланом
120 Закона о основама система образовања и васпитања: 1. одговарајуће
образовање; 2. да кандидат има психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и ученицима; 3. да није осуђиван правноснажном пресудом за кривична дела утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о основама
система образовања и васпитања; 4. држављанство Републике Србије; 5. да
зна језик на ком се остварује васпитно-образовни рад. Под одговарајућим
образовањем подразумева се степен и врста образовања прописана чланом
8 Закона о основама система образовања и васпитања. Потребно је да кандидати за радна места наставника хармонике и наставника солфеђа поседују степен и врсту образовања предвиђене Правилником о степену и врсти
образовања наставника у основној музичкој школи („Службени гласник РС
- Просветни гласник“, бр. 11/12). Кандидати за радно место секретара треба да испуњавају услове предвиђене чланом 68 Закона о основама система
образовања и васпитања. Уз пријаву на конкурс кандидат треба да достави
следећа документа, у оригиналу или у овереној фотокопији (не старије од
шест месеци): диплому о стеченој стручној спреми, уверење о држављанству
Републике Србије, извод из матичне књиге рођених. Лекарско уверење о психичкој, физичкој и здравственој способности за рад са ученицима доставља
само изабрани кандидат, пре закључења уговора о раду.
Доказ о неосуђиваности за кривична дела утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања и васпитања прибавља школа.
Пријаве на конкурс слати у затвореној коверти, са назнаком: „За конкурс“, на
горенаведену адресу. Рок за достављање пријава је 8 дана од дана објављивања у публикацији „Послови“. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се
узимати у разматрање.
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СОМБОР
ОСНОВНА ШКОЛА
„НИКОЛА ВУКИЋЕВИЋ“

СРЕМСКА МИТРОВИЦА
ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА „РАДОСТ“

25000 Сомбор, Вељка Петровића 4
тел. 025/412-630

22303 Нови Бановци, Насеље Бановци - Дунав
Кабларска бб
тел. 022/340-983

Наставник француског језика

Педагошки асистент

на одређено време, са 77,77% норме (до повратка
запослене на рад)
УСЛОВИ: да кандидат има одговарајуће образовање - високо образовање у
складу са чл. 8 Закона о основама система образовања и васпитања, на студијама другог степена (мастер академске студије, специјалистичке академске студије или специјалистичке струковне студије), у складу са Законом о
високом образовању („Службени гласник РС“, бр. 76/05, 100/07 - аутентично
тумачење, 97/08 и 44/10), почев од 10.09.2005. године; на основним студијама у трајању од најмање 4 године, по пропису који је уређивао високо образовање до 10.09.2005. године, одговарајуће образовање мора бити у складу
са Правилником о врсти стручне спреме наставника и стручних сарадника у
основној школи; да има одговарајућу психичку 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 (чл. 120 ЗОСОВ); држављанство Републике србије;
да зна језик на ком се остварује образовно-васпитни рад. Услови у вези са
образовањем доказују се приликом пријема у радни однос и проверавају се
у току рада. Докази о образовању, држављанству и језику на ком се остварује образовно-васпитни рад подносе се уз пријаву на конкурс, а доказ о
психофизичком и здравственом стању доставља се пре закључења уговора
о раду. Доказ да кандидат није осуђиван прибавља школа. Уз пријаву кандидат прилаже: уверење о држављанству, диплому о стеченој стручној спреми,
односно оверену копију дипломе. Проверу психофизичких спсобности за рад
са ученицима врши надлежна служба за послове запошљавања. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узети у разматрање. Рок за пријаву је 8
дана од дана објављивања у публикацији „Послови“.

на одређено време

УСЛОВИ: средња стручна спрема, завршен уводни модул обуке за педагошког асистента. Кандидати треба да испуњавају следеће услове: одговарајуће
образовање, да имају психичку, физичку и здравствену способност за рад
са децом, да нису осуђивани правноснажном пресудом за кривична дела
утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања и
васпитања, држављанство Републике Србије, да знају језик на ком се остварује образовно-васпитни рад. Уз пријаву кандидати треба да приложе: оверену фотокопију дипломе о стеченом образовању, оверену фотокопију извода
из матичне књиге рођених, оверену фотокопију уверења о држављанству
РС, доказ о завршеном уводном модулу за педагошког асистента. Лекарско
уверење о психичкој, физичкој и здравственој способности за рад са децом
подноси изабрани кандидат, пре закључења уговора о раду, а доказ о неосуђиваности прибавља установа. Рок за пријављивање је осам дана од дана
објављивања. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узимати у разматрање. Пријаве доставити на адресу установе, са назнаком: „За конкурс“ и
обавезно навести радно место за које се конкурише.

Обуке и субвенције (за запошљавање)

ОШ „МЛАДОСТ“

25263 Пригревица, Вука Караџића 6а
тел. 025/822-766
е-mail: оsmladostаpatin@open.telekom.rs

Наставник енглеског језика

у првом циклусу основног образовања и васпитања, на
одређено време, са 50% радног времена, ради замене
одсутног запосленог преко 60 дана

Наставник енглеског језика

у другом циклусу основног образовања и васпитања, на
одређено време, са 44% радног времена, ради замене
одсутног запосленог преко 60 дана
УСЛОВИ: да кандидат има одговарајуће високо образовање, у складу са чланом 8 став 2 Закона о основама система образовања и васпитања, на студијама другог степена (мастер академске студије, специјалистичке академске студије или специјалистичке струковне студије), по пропису који уређује
високо образовање почев од 10. септембра 2005. године или на основним
студијама у трајању од најмање четири године, по пропису који је уређивао
високо образовање до 10. септембра 2005. године; да поседује степен и врсту
образовања према Правилнику о степену и врсти образовања наставника и
стручних сарадника у основној школи („Сл. гласник РС - Просветни гласник“,
бр. 11/12 и 15/13); образовање из психолошких, педагошких и методичких
дисциплина стечено на високошколској установи у току студија или након
дипломирања од најмање 30 бодова и шест бодова праксе у установи, у
складу са Европским системом преноса бодова; да има психичку, физичку
и здравствену способност за рад са 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); држављанство Републике Србије; да зна језик на ком се остварује образовно-васпитни рад. Поред пријаве на конкурс кандидат треба да
достави и оригинале или оверене копије докумената којима се доказује да
испуњава услове конкурса: оверену фотокопију дипломе о стеченом образовању, извод из матичне књиге рођених, уверење о држављанству Републике
Србије (не старије од 6 месеци), доказ да је кандидат у току студија положио
испите из педагогије и психологије (оверена фотокопија доказа који издаје
високошколска установа) или доказ да је положио стручни испит, односно
испит за лиценцу. Уверење о психичкој, физичкој и здравственој способности
за рад са децом и ученицима доставља се пре закључења уговора о раду.
Уколико кандидат није стекао одговарајуће образовање на српском језику,
подноси доказ да је положио испит из српског језика по програму одговарајуће високошколске установе. Рок за пријаву је 8 дана. Неблаговремене и
непотпуне пријаве неће се узети у разматрање.
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УСТАНОВА ЗА ПРЕДШКОЛСКО ВАСПИТАЊЕ
И ОБРАЗОВАЊЕ „ПОЛЕТАРАЦ“
22400 Рума, Вељка Дугошевића 144
тел. 022/479-137

Медицинска сестра - васпитач

на одређено време преко 60 дана, до повратка одсутне
запослене
УСЛОВИ: средње образовање - медицинска сестра - васпитач.

Васпитач

на одређено време преко 60 дана, до повратка одсутног
запосленог
3 извршиоца
УСЛОВИ: одговарајуће више образовање, односно одговарајуће високо образовање на студијама првог степена (основне струковне студије или основне
академске студије) у трајању од три године или на студијама другог степена
(дипломске академске студије - мастер, специјалистичке академске студије
или специјалистичке струковне студије) - васпитач, у складу са законом.

Спремачица

на одређено време до повратка одсутне запослене преко 60
дана
2 извршиоца
УСЛОВИ: основно образовање.
ОСТАЛО: да кандидати имају психичку, физичку и здравствену способност за
рад са децом; да нису осуђиван правноснажном пресудом за кривична дела
утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања
и васпитања; да имају држављанство Републике Србије; да знају језик на
ком се остварује васпитно-образовни рад. Рок за пријављивање је 8 дана
од дана објављивања. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узети
у разматрање. Уз пријаву на конкурс приложити: уверење о држављанству
(оригинал или оверена фотокопија, не буду старији од шест месеци), извод
из матичне књиге рођених са холограмом (оригинал или оверена фотокопија
са холограмом), оригинал или оверена фотокопија дипломе о стеченом образовању. Доказ који се односи на психичку, физичку и здравствену способност
за рад са децом подноси се пре закључења уговора о раду, а доказ који се
односи на неосуђиваност кандидата прибавља установа. Пријаве се подносе
на адресу установе, а ближе информације могу се добити на број телефона:
022/479-137.

СУБОТИЦА
УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ
ЕКОНОМСКИ ФАКУЛТЕТ У СУБОТИЦИ
24000 Суботица, Сегедински пут 9-11

Асистент за ужу област Финансије
на одређено време 3 године

УСЛОВИ: дипломирани економиста, дипломирани економиста - мастер, мастер економиста или магистар економских наука; студент докторских студија
који је претходне нивое студија завршио са укупном просечном оценом најмање осам и који показује смисао за наставни рад, односно под истим условима, магистар наука коме је прихваћена тема докторске дисертације. Поред
наведених услова, кандидати треба да испуне и друге услове прописане
одредбама Закона о високом образовању („Сл. гласник РС“, бр. 76/05, 97/08,
44/10, 93/12 и 89/13), Статута Универзитета у Новом Саду од 28.12.2010.
године, са изменама и допунама од 23.03.2012. године, 11.10.2012. године, 26.02.2013. године и 15.11.2013. године, Статута Економског факултета
у Суботици бр. 01-5589 од 25.11.2011. године, са изменама и допунама од
06.03.2013. године и Правилника о избору наставника и сарадника Економског факултета у Суботици бр. 01-141 од 15.01.2013. године, са изменама и
допунама од 07.03.2013. године.

Сарадник за ужу научну област Финансије
на одређено време од 1 године
2 извршиоца

УСЛОВИ: економиста или дипломирани економиста, студент мастер академских или специјалистичких студија, који је студије првог степена завршио са
укупном просечном оценом најмање осам. Поред наведених услова, кандидати треба да испуне и друге услове прописане одредбама Закона о високом
образовању („Сл. гласник РС“, бр. 76/05, 97/08, 44/10, 93/12 и 89/13), Статута
Универзитета у Новом Саду од 28.12.2010. године, са изменама и допунама
од 23.03.2012. године, 11.10.2012. године, 26.02.2013. године и 15.11.2013.
године, Статута Економског факултета у Суботици бр. 01-5589 од 25.11.2011.
године, са изменама и допунама од 06.03.2013. године и Правилника о избо-
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ру наставника и сарадника Економског факултета у Суботици бр. 01-141 од
15.01.2013. године, са изменама и допунама од 07.03.2013. године.

Наставник у сва звања за ужу област Маркетинг
на одређено време од пет година (у случају избора у звање:
доцент или ванредни професор), односно на неодређено
време (у случају избора у звање: редовни професор)

УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме, научни назив доктора економских наука, односно доктор наука - економске науке. Поред наведених услова, кандидати треба да испуне и друге услове прописане одредбама Закона о високом образовању („Сл. гласник РС“, бр. 76/05, 97/08, 44/10, 93/12 и 89/13),
Статута Универзитета у Новом Саду од 28.12.2010. године, са изменама и
допунама од 23.03.2012. године, 11.10.2012. године, 26.02.2013. године и
15.11.2013. године, Статута Економског факултета у Суботици бр. 01-5589 од
25.11.2011. године, са изменама и допунама од 06.03.2013. године, Правилника о ближим условима за избор у звање наставника Универзитета у Новом
Саду од 09.10.2008. године, са изменама и допунама од 04.12.2008. године,
28.05.2009. године, 24.06.2010. године и 25.02.2013. године и Правилника о
избору наставника и сарадника Економског факултета у Суботици бр. 01-141
од 15.01.2013. године, са изменама и допунама од 07.03.2013. године.
ОСТАЛО: Уз пријаву приложити: биографију са подацима о досадашњем
раду, извод из матичне књиге рођених, уверење о држављанству, оверене фотокопије диплома, списак радова и саме радове, потврду о томе да
лице није правноснажном пресудом осуђено за кривично дело против полне
слободе, фалсификовања јавне исправе коју издаје високошколска установа
или примања мита у обављању послова у високошколској установи, као и
све остале доказе који упућују на испуњеност услова предвиђених законом,
Статутом Универзитета, Статутом Факултета и правилницима Универзитета и
Факултета. Пријаве кандидата са прилозима подносе се Економском факултету у Суботици, Сегедински пут 9-11, у року од 15 дана од дана објављивања.
Непотпуне и неблаговремено достављене пријаве неће се разматрати.

Ч АЧ А К
ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА „СУНЦЕ“
32300 Горњи Милановац, Вука Караџића 4
тел. 032/712-363

Директор

на мандатни период од 4 године
УСЛОВИ: За директора установе може да буде изабрано лице које има одговарајуће високо образовање на студијама другог степена за васпитача или
стручног сарадника (дипломске академске студије - мастер, 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 најамање четири године, по пропису који је уређивао
високо образовање до 10.09.2005. године; дозволу за рад, лиценцу за васпитача или стручног сарадника; обуку и положен испит за директора установе
и најмање пет година рада у установи, након стеченог одговарајућег образовања. За директора установе може да буде изабрано лице које има стечено
одговарајуће високо образовање првог степена (основне академске, односно
струковне студије), образовање стечено на студијама у трајању од три године
или више образовање за васпитаче, 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 образовања. За директора установе може бити изабрано лице које испуњава и
друге услове одређене у члану 120 Закона о основама система образовања
и васпитања: да има психичку, физичку и здравствену способност за рад са
децом; да није осуђивано правноснажном пресудом за кривична дела утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања и васпитања; држављанство Републике Србије и да зна језик на ком се остварује
васпитно-образовни рад. Кандидат изабран за директора установе дужан је
да у року и под условима прописаним Законом о основама система образовања и васпитања или другим актом које пропише Министарство просвете
положи испит за директора образовне установе. Наведени услови доказују
се приликом пријема у радни однос и проверавају се у току рада. Уз пријаву
на конкурс кандидат подноси следећу документацију: оверену фотокопију
дипломе о стеченом одговарајућем образовању (дипломе стечене у бившим
југословенским републикама после априла 1992. године, односно оснивања
СР Југославије, као и дипломе стечене у Републици Црној Гори после 16.
јуна 2006. године морају бити нострификоване), оверену фотокопију доказа
- лиценца за васпитача или стручног сарадника (педагога, психолога, логопеда, педагога физичке културе), потврду о радном искуству у предшколској установи на пословима васпитања и образовања, уверење о држављанству Републике Србије (не старије од шест месеци), извод из матичне књиге
рођених, доказ о познавању језика на ком се остварује образовно-васпитни
рад - доставља кандидат који одговарајуће образовање није стекао на језику
на ком се обавља образовно-васпитни рад - доказ да је положио испит из
српског језика по програму одговарајуће високошколске установе, уверење
надлежног суда да се не води истрага, нити да је подигнута оптужница, нити
да је неправноснажно осуђен за дела из надлежности основног и вишег суда
(не старије од шест месеци). Лекарско уверење да има психичку, физичку и
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здравствену способност за рад са децом доставља кандидат који је изабран
за директора, а пре закључења уговора о раду. Уверење из казнене евиденције из члана 120 став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања
и васпитања - установа прибавља по службеној дужности, пре доношења
одлуке о избору директора. Директор установе се бира на период од четири
године. Мандат директора тече од дана ступања на дужност. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се разматрати. Пријаву са потребном документацијом доставити у два примерка (у оригиналу или у овереној фотокопији),
у року од 15 дана од дана објављивања у публикацији „Послови“, на адресу
установе, са назнаком: „Пријава за избор директора - не отварати“.

ОШ „ДЕСАНКА МАКСИМОВИЋ“

Највећа понуда
слободних послова
на једном месту

32300 Горњи Милановац, Милутина Тодоровића Жице 10
тел. 032/727-010

Шеф рачуноводства

на одређено време ради замене одсутне запослене преко
60 дана
УСЛОВИ: да кандидат испуњава посебне услове, односно да има одговарајуће образовање - IV степен стручне спреме економског смера, положен
испит за звање рачуновође и три године радног искуства на књиговодствено-финансијским пословима; VI степен стручне спреме, економског смера
или VII степен стручне спреме економског смера - дипломирани економиста;
да има психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и ученицима - лекарско уверење; да није осуђиван правноснажном пресудом за кривична дела утврђена у у складу са чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о основама
система образовања и васпитања („Сл. гласник РС“, бр. 72/09, 52/11 и 55/13)
и да има држављанство Републике Србије. Уз пријаву на конкурс приложити следећу документацију: оверену фотокопију дипломе о стеченој стручној
спреми, извод из матичне књиге рођених, уверење о држављанству (не старије од 6 месеци). Лекарско уверење доставити пре закључивања уговора о
раду, а доказ о некажњавању прибавља школа. Рок за подношење пријава је
8 дана од дана објављивања. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се
узети у разматрање. Пријаве са доказима доставити на адресу школе. Информације на број телефона: 032/727-010.

ШАБАЦ
ПОСАВОТАМНАВСКА СРЕДЊА ШКОЛА
15225 Владимирци, Светог Саве бб

Директор

на период од 4 године
УСЛОВИ: За директора може бити изабрано лице које испуњава следеће
услове: поседовање одговарајућег високог образовања из члана 8 став 2
Закона о основама система образовања и васпитања (високо образовање
стечено на студијама другог степена - 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. септембра 2005. године), за наставника средње стручне 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 чл. 120 став 1 тачка
3 Закона о основама система образовања и васпитања; најмање пет година
рада у установи на пословима образовања и васпитања, након стеченог одговарајућег образовања.
ОСТАЛО: Директор се бира на период од четири године. Рок за пријављивање је 15 дана од дана објављивања у публикацији „Послови“. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узети у разматрање. Пријаве слати на
горенаведену адресу, са назнаком: „Конкурс за директора“. 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, потврду о радном искуству, преглед
кретања у служби са биографским подацима, доказе о својим стручним и
организационим способностима (необавезно), познавање језика на ком се
обавља образовно-васпитни рад. Доказ о здравственој способности доставља кандидат који је одлуком школског одбора изабран за директора школе, пре закључења уговора о раду. Доказ о неосуђиваности прибавља школа
пре доношења одлуке о избору. Кандидат изабран за директора школе дужан
је да у року и под условима прописаним Законом о основама система образовања и васпитања или другим актом које пропише Министарство просвете
положи испит за директора школе. Ближе информације о конкурсу могу се
добити код секретара школе, на број телефона: 015/514-837.
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ПИТАЛИ СТЕ НАС...
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

АКТИВНО ТРАЖЕЊЕ ПОСЛА
Шта подразумева индивидуални план
запошљавања?

Незапослени пријављени на евиденцију НСЗ могу
са својим саветником за запошљавање саставити индивидуални план запошљавања. На основу заједничке
процене предлажу се одређене мере и активности које
је неопходно да незапослена особа предузме уколико
активно тражи посао, а за саветника план представља инструмент за даљи рад. Саветујемо вам да на
индивидуалном разговору будете што искренији, јер
саветник није испитивач већ неко ко покушава да добије што више података и информација како би вам
помогао и на прави начин усмерио вашу потрагу за
послом. Настојаће да прикупи све податке потребне
за процену ваше запошљивости - образовање, радно
искуство, занимање, компетенције, посебна знања...
Веома су нам важна ваша интересовања, јер представљају параметар на основу којег знамо у којим занимањима можемо да посредујемо за вас.
Уколико је могуће, индивидуални план подразумева и прецизне термине укључивања у одређене активне мере или програме запошљавања, који зависе
од ваших карактеристика и од потреба тржишта рада.
Ако људи са вашим занимањем лакше долазе до посла, тада вас упућујемо у клубове за тражење посла и
на сајмове запошљавања и редовно вас информишемо о слободним пословима. Са друге стране, ако је за
ваш профил занимања теже наћи посао, можемо вас
укључити и у друге активне мере тржишта рада, као
што су преквалификације, доквалификације, обуке.
Део индивидуалног плана је и дневник тражења
посла, у који ћете прецизно бележити своје активности
и резултате. Прецизно уносите податке, јер могу бити
идеалан водич за вашег саветника приликом тражења
могућности за вас. Значајно је да редовно пријављујете сваку промену, од промене адресе до нове обуке
коју сте прошли, како би наше посредовање за вас
било што ефикасније.

Који је циљ обуке за активно тражење
посла?

Циљ обуке за активно тражење посла (АТП) је да
се повећа интензитет и успешност тражења посла и
убрза процес запошљавања. Незапослени радо по-
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хађају обуку, јер у су контакту са људима који се носе
са истим или сличним проблемом. Размењују искуства,
информације, а инструктори Националне службе им
у томе веома помажу. Обука је бесплатна. Имаћете
прилику да се боље упознате са услугама које пружа
НСЗ, али и мерама активне политике запошљавања.
Научићете како да се на најбољи начин представите
послодавцу, развијете вештине пословне комуникације, препознате изворе информација у процесу тражења посла и направите план свог професионалног
развоја. Научићете да процените и користите сопствене потенцијале и постанете озбиљна конкуренција на
тржишту рада.
На АТП-1 обуку долазе незапослени који нису сигурни да умеју да се добро представе потенцијалном
послодавцу. Обука подстиче њихово самопоуздање и
спрема их да се суоче са препрекама, али и неуспесима који су неминовни током потраге за послом. Уз помоћ инструктора НСЗ добићете практичне савете како
да сами напишете биографију, мотивационо писмо,
пријаву за посао и препоруке, ускладите свој профил са
потребама фирме у коју конкуришете. Научићете како
да се што репрезентативније представите на тржишту
рада и да наведете послодавца, добрим изгледом и
садржајем радне биографије и читаве документације
која прати одређену апликацију (контактно, пропратно
писмо, препоруке, дипломе, докази о додатном образовању и стеченим новим вештинама), да вас позове
на разговор. На АТП-у ће вас, кроз практичне примере
и симулацију реалне ситуације, припремити и за разговор са послодавцем.
Уколико по оцени саветника за запошљавање спадате у теже запошљиве групе (технолошки вишкови,
пролонгирано незапослени и припадници мањинских
и других социјалних група) за вас је дводневна обука
- Тренинг самоефикасности - АТП 2, која се организује
у виду радионице, у мањим групама. Циљ радионице
је усвајање стратегија и вештина тражења посла, али
и јачање капацитета значајних за активно и истрајно
тражење посла - повећање самопоуздања, мотивације, толеранције на фрустрације и личне одговорности
за тражење посла. Рад у групи траје два дана и имаћете прилику да међусобно размените искуства, представите своје способности и заједно са психологом
откријете препреке које су сметња вашем запослењу.
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АКТУЕЛНО Рад „на црно“ и новчана накнада

У СКЛАДУ СА ЗАКОНОМ

Инспекторат за рад апелује на послодавце да закључују уговоре о раду са ангажованим
лицима и да их пријављују на обавезно социјално осигурање, јер за ангажовање супротно
Закону о раду правним лицима прете високе новчанe казнe

И

нспекторат за рад Министарства за рад, запошљавање, борачка и социјална питања је
приликом вршења ванредних
инспекцијских надзора у области радних односа и безбедности и здравља на
раду утврдио да поједини послодавци
ангажују лица без уговора о раду, а која
по Закону о запошљавању и осигурању
за случај незапослености остварују
право на новчану накнаду од Националне службе за запошљавање, као и
право на материјалну подршку, у складу са Законом о социјалној заштити.
Послодавци су истакли да су принуђени да на овакав начин ангажују
раднике, с обзиром на недостатак квалификоване радне снаге у делатности
којом се баве и на чињеницу да та лица
не пристају на закључење уговора о
раду и пријаву на обавезно социјално
осигурање, јер тиме губе право на новчану накнаду.
На овај начин у буџет Републике
Србије не уплаћују се порези и доприноси по основу запослености, а с друге
стране, из буџета се троше средства за
исплату новчаних накнада преко Националне службе за запошљавање, за

Из државног буџета се троше
средства за исплату новчаних
накнада лицима која су радно
ангажована „на црно“

лица која фактички нису незапослена,
већ су радно ангажована „на црно“. Инспекторат за рад апелује на послодавце
да закључују уговоре о раду са ангажованим лицима и да их пријављују
на обавезно социјално осигурање, јер
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Радници не пристају на закључење уговора о раду и пријаву на
обавезно социјално осигурање,
јер тиме губе право на новчану
накнаду
за ангажовање супротно Закону о раду
правним лицима је запрећена новчана
казна у износу од 800.000 до 2.000.000
динара, предузетницима од 300.000
до 500.000 динара, док је за одговорна
лица у правним лицима запрећена казна од 50.000 до 150.000 динара.
Инспекција рада ће по службеној дужности обавестити Националну службу за запошљавање о лицима
затеченим на раду „на црно“, а који су
примаоци новчане накнаде и против
њих ће се повести поступак за укидање
права на накнаду.

Ревизија решења о инвалидском пензионисању
Министар за рад, запошљавање,
борачка и социјална питања Александар Вулин изјавио је у Бачкој Паланци
да ће бити обављена ревизија решења
о инвалидској пензији за Љубишу Буху
Чумета, као и многих других решења о
инвалидском пензионисању у Србији.
Вулин је током посете бачкопаланачком Геронтолошком центру рекао новинарима да ће, у сарадњи са Министарством здравља и другим надлежним
органима и институцијама, врло брзо
бити прегледан Бухин пензијски досије,
ради утврђивања да ли је било злоупотреба.
„То је можда добра прилика да
размишљамо и о ревизијама многих
других решења о инвалидском пензионисању“, рекао је Вулин, подсетивши да
је последња таква ревизија урађена још
осамдесетих година минулог века.
„У међувремену, хиљаде људи је
добило такво решење, а нисам сигуран
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да ли су сви заслужили да буду у инвалидској пензији“, нагласио је Вулин.
Министар је истакао да је коначно дошло време да се обезбеде услови да такве пензије добијају они којима су заиста
потребне, да се прекине пракса давања
инвалидских пензија онима који их не
заслужују и да буду кажњени сви који
су одговорни за незаконито понашање.

Већи број новозапослених до
краја године
„Захваљујући новом Закону о раду
и одговарајућим мерама Владе Србије,
очекује се да у нашој земљи до краја године буде знатно повећан број новозапослених“, изјавио је Вулин. Истичући
да одређена решења из Закона о раду,
деловање инспекције рада и владина
политика субвенционисања нових радних места дају добре резултате, Вулин
је додао да је забележен пораст броја
запослених у време годишњих одмора,
када није нарочито жива привредна активност.
Министар је напоменуо да је у порасту броја запослених добрим делом
реч о већ постојећим радним местима
која су сад пријављена, јер су послодавци закључили да им се више исплати
да пријаве раднике него да чекају да им
дође инспекција рада, која је постала
врло агилна.
„На основу субвенција Владе Србије послодавцима се више исплати
да пријаве раднике него да чине прекршај“, рекао је Вулин одговарајући
на питања новинара приликом посете
бачкопаланачком Геронтолошком центру и додао да последњих месеци имамо повећање запослености, које додуше
није тако велико, али је ипак значајно у
овим условима.
В.П.
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ОКРУГЛИ СТО На „Инокоп“ сајму у Зрењанину

ЛАКШЕ У
СВЕТ РАДА

Тема о значају вештина активног тражења
посла и даље је актуелна, како из угла
послодаваца, који морају оптимално да
управљају људским ресурсима у својим
предузећима, тако и из угла незапослених,
будући да је за активно тражење посла нужно
повећати сазнања о стању на тржишту рада и
унапредити вештине тражења посла

Н

а овогодишњем Сајму иновација, кооперација и предузетништва - „Инокоп 2014“, у Зрењанину, одржан
је округли сто на тему „Лакше у свет рада - значај
вештина активног тражења посла“, у организацији
Филијале за запошљавање Зрењанин.
Округли сто био је намењен послодавцима и незапосленима, са циљем да размена информација допринесе њиховом међусобном уважавању и усклађивању очекивања, као

и разбијању одређених стереотипа. Тема о значају вештина
активног тражења посла и даље је актуелна, како из угла
послодаваца, који морају оптимално да управљају људским
ресурсима у својим предузећима, тако и из угла незапослених, будући да је за активно тражење посла нужно повећати
сазнања о стању на тржишту рада и унапредити вештине
тражења посла.
О теми су говорили Небојша Кукић, директор Покрајинске службе за запошљавање, Татјана Мијатовић,
директорка зрењанинске филијале НСЗ, Бојана Аћимов, извршни директор за опште послове и људске ресурсе компаније „Гомекс“, Сања Титин, задужена за односе са јавношћу
у “Точак ауту”, Смиљана Радовановић, руководилац Центра за информисање и професионално саветовање у Филијали Нови Сад НСЗ, Сања Барац и Славица Боканић, које су
завршиле обуку за активно тражење посла.
„Инокоп“ сајам у Зрењанину окренут је интересима
како предузетника и занатлија, тако и великих компанија.
Данашњи послодавци, независно од величине и типа предузећа, очекују кандидате који брзо могу да се уклопе у посао,
квалитетно обављају поверене задатке и остварују добар
радни учинак. На овом скупу могла су се чути искуства о
начину селектовања уобичајеном у зрењанинским предузећима, очекивања кандидата који конкуришу за посао, као
и актуелне потребе послодаваца у погледу људских ресурса.
Директор Покрајинске службе за запошљавање Небојша
Кукић истакао је да су на тржишту рада најугроженији млаБесплатна публикација о запошљавању

ди и старији од 50 година, а свима је поручио да приликом
разговора за посао размишљају као послодавци. При томе,
Национална служба за запошљавање је сервис и за послодавце и за незапослене, те је зато битна сарадња свих у ланцу запошљавања. Незапослени би требало да користе обуке
за активно тражење посла, да стичу самопоуздање, да виде
који се послови траже и да се успостави интеракција између
незапослених и послодаваца.
На евиденцији осам војвођанских филијала Националне
службе за запошљавање на крају јуна биле су 203.592 незапослене особе. Најнижа незапосленост забележена је у Јужнобачком округу, а највиша у Јужнобанатском, у општинама
Бела Црква, Мали Иђош, Ириг, Нова Црња и Србобран.
Сања Титин из „Точак аута“ истакла је да ова фирма запошљава младе људе и да су јој потребни добри кадрови.
Путем филијале за запошљавање, сајмова запошљавања,
конкурса, интернета, траже квалитетне кадрове, пре свега
менаџере продаје, а успостављена је и сарадња са Техничким факултетом „Михајло Пупин“ у Зрењанину. На конкурс
се пријави и по 800 кандидата, а један од њених савета кандидатима је да пре доласка на разговор сазнају што више о
фирми у којој конкуришу.
Бојана Аћимов је истакла да компанија „Гомекс“ има
објекте на територији целе Војводине, са дистрибутивним
центрима у Зрењанину и Шапцу. Незапослени о потребама за
кадровима могу да се обавесте и на сајту „Гомекса“, а добра је

Made in Banat
Петнаести јубиларни Сајам иновација, кооперација и
предузетништва - „Инокоп 2014“, одржан је од 28. до 30.
августа, потврдивши позицију највећег и најпосећенијег
регионалног сајма у Војводини. Организатори „Инокопа
2014“ су Регионална привредна комора Зрењанин и Опште
удружење предузетника Зрењанин, у сарадњи са Туристичким центром града Зрењанина.
Петнаести „Инокоп“ реализован је у две целине. У општем
изложбеном делу наступила су предузећа и организације
из различитих бранши, а у оквиру специјализованог изложбеног дела, под називом „Made in Banat“ своје производе
изложили су потенцијални носиоци бренда „Made in Banat“.
и сарадња са НСЗ. „Гомекс“ позива кандидате за које очекује
да би могли да одговоре захтевима радног места. Изабрани
се тестирају у малопродајним објектима, а примљени радници добијају свог ментора. Бојана је истакла да је флуктуација
радне снаге велика, а млади се обично жале да је посао физички тежак. И Сања Титин и Бојана Аћимов саветују кандидатима који долазе на разговор да га схвате озбиљно и да
говоре реално о ономе што на одређеном радном месту могу
да пруже.
А.Штрбац
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Сајам запошљавања у Крагујевцу

ВИШЕ ОД 90
СЛОБОДНИХ
РАДНИХ МЕСТА
Најтраженији су били радници у
машинским и металским занимања од
трећег до седмог степена стручне спреме,
шивачи, медицинске сестре, радници у
производњи...

С

ајам запошљавања у Крагујевцу, одржан протекле
недеље у просторијама Црвеног крста, обележило је
учешће 19 послодаваца, који су понудили више од 90
слободних радних места. Најтраженији су били радници у машинским и металским занимања од трећег до седмог
степена стручне спреме, затим шивачи, медицинске сестре,
оператери на ЦНЦ машинама. Такође, незапослени су имали
прилику да конкуришу и за радна места оператера у производњи, пакера у производњи, радника у логистици.
Манифестацију је отворио заменик директора Националне службе за запошљавање Драган Сикимић, који је
присутне упознао са плановима и пројектима који ће се у
наредном периоду реализовати. Овом приликом Сикимић је
заменику председника Општине Рача Јовану Голубовићу
уручио одлуке и уговоре о реализацији програма стручне
праксе. Иако тешко погођена у мајским поплавама, општина је за овај програм из сопствених средстава издвојила 800
хиљада динара, а са Филијалом Крагујевац је потписала

Споразум о техничкој подршци у реализацији Локалног акционог плана запошљавања.
Сви учесници сајма упознати су са актуелним јавним
позивима и конкурсима за реализацију програма и мера активне политике запошљавања. На штанду НСЗ кандидатима
је пружана помоћ и савети у писању радних биографија, како
би незапослени на што бољи начин могли да конкуришу на
одговарајућа радна места.
Највеће интересовање исказано је за радна места „Застава тапацирнице“, где ће бити упослено десет шивача, док
ће „Џокер плус“ ангажовати десет радника за паковање у
производњи, а „Џонсон“ (Johnson controls automative) оператере у производњи.
Током прошле године крагујевачка филијала НСЗ организовала је три сајма запошљавања, на којима је посао нашло 429 особа.

ИЗМЕНАМА ЗАКОНА ДО ЛАКШЕ
СПЕЦИЈАЛИЗАЦИЈЕ ЛЕКАРА

У појединим дефицитарним гранама медицине просечна старост лекара је 47,5 година

С

купштина Србије је на предлог Министарства здравља
усвојила измене Закона о здравственој заштити. Новим законом укинут је обавезни стаж од две године,
који је био један од услова за упућивање лекара на специјализацију и уведене су волонтерске специјализације за
дефицитарне гране медицине. Министар здравља Златибор
Лончар, образлажући предлог закона у Скупштини Србије,
рекао је да смо сведоци проблема који се јављају у здравству,
а који су у вези са кадровима. Посебно је забрињавајаће што
је старосна структура лекара специјалиста и субспецијалиста око 50 година.
Лончар је нагласио да просечна старост доктора медицине запослених на неодређено време, са завршеном или започетом специјализацијом или субспецијализацијом, износи 48,5 година, а оних на неодређено време који су завршили
специјализацију или субспецијализацију 50,4 године. У појединим дефицитарним гранама медицине просечна старост
лекара је 47,5 година и овде је недостатак кадрова посебно
изражен. Лончар је нагласио да је старосна структура посебно неповољна код педијатара, анестезиолога, гинеколога, интерниста и радиолога.
Министар је упозорио да је постојала могућност да се у
наредних пет до десет година у Србији јави озбиљан проблем
недостатка лекара специјалиста и субспецијалиста, због чега
је Министарство здравља предложило укидање обавезног
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стажа након положеног стручног испита који је био један од
услова за одлазак на специјализацију.
„Други услов за специјализацију је био да сте у радном
односу. Због тога смо изменама закона предвидели волонтерске специјализације за дефицитарна занимања“, истакао
је министар здравља и прецизирао да то значи да је дата могућност незапосленим здравственим радницима да се специјализују у одређеним областима медицине, стоматологије
и фармације.
Измене закона ће ступити на снагу 1. октобра.
Национална служба за запошљавање • www.nsz.gov.rs

ОНИ СУ УСПЕЛИ Приватна продукција из Чачка

МЕДИЈИ КАО БИЗНИС
„Одговорно пословање, односно строга контрола новчаних средстава, услов је за
опстанак на тржишту“, истиче Слободан Вукајловић, власник „Бус плуса“ из Чачка

С

тудио за видео-продукцију „Бус плус“ из Чачка успешно послује већ две године. Идеју да започне самостални бизнис предузетник Вукајловић добио је после
престанка радног односа у Телевизији „Чачак“, где је
радио неколико година на пословима сниматеља. У разговору са колегама који су радили сличне послове у овој ТВ
кући, дошao je до закључка да на тржишту постоји потреба
за пословима продукције. Знаo je и да вишедеценијско знање
и искуство које je стекao у раду могу само да буду значајне
предности. Осим тога, завршена обука од стране тренера запослених у мрежи Би-Би-Си, која је обухватала документарни, информативни и маркетиншки програм, као о обука Irex
international school, у знатној мери су допринеле унапређењу
квалитета рада у медијима.
Продукција коју реализује „Бус плус“ обухвата одржавање портала других правних лица и „Фејсбук“ страница, израду аудио и видео реклама, промотивних филмова за прав-

Сврха менторинга је подршка привредним субјектима у
циљу одржања на тржишту. Кроз преглед тренутног стања
пословања и на основу резултата СВОТ (SWOT) анализе, којом
се сагледавају снаге, слабости, шансе и опасности у пословању и на основу које се уочавају проблеми, добио је значајне
препоруке ментора које су помогле унапређењу пословања.
Конкретно, на који начин усмеравати новчана средства
(амортизација, набавка опреме), односно како пословати одговорно, што је, како истиче Вукајловић, данас неопходно да
би се опстало на тржишту.
У другој години пословања стекли су се услови за проширивање посла и кроз програм новог запошљавања, средствима државе
Студио „Бус плус“ ове
и локалне самоуправе - ЛАПЗ 2013,
Слободан запошљава првог радника
године је припремио пројепословима сниматеља и монтажера.
кат „Час после школе“, који на
Ове године поднео је захтев за субвенуказује на непостојање
ционисање запошљавања другог радника, који ће обављати послове пи-ар
садржаја за друштвене
менаџера, новинара и монтажера.
активности младих у
Студио је започео нове активности
кроз пројекте документовања и инфорслободно време
мисања јавности о значајним културним и верским садржајима чачанског
краја. Као резултат тога настао је видео запис „Цркве чачанског краја“. Израду пројекта делимично је финансирала локална самоуправа.
Нажалост, финансијске могућности ограничавају реализацију других садржаја. Студио је ове године припремио
на и физичка лица, видео-записа за друге агенцијске куће. пројекат „Час после школе“, који указује на непостојање садрСарађују и са значајним привредним субјектима ван Чачка. жаја у Чачку за друштвене активности младих у слободно
Могу се похвалити добром сарадњом са Железницама Ср- време, које им преостаје после наставе и учења. Иницијатива
бије, Апатинском пиваром, Ластом - Београд, београдском је потекла од суграђана који су у разним приликама указивали на недостатак садржаја којима би млади суграђани
маркетиншком агенцијом „БИМ БРОС“, итд.
корисно испунили слободно време. Наравно, ту је и увек акСтудио је почео са радом јула 2012. године, уз финантуелан проблем немогућности запошљавања младих после
сијску подршку Националне службе за запошљавање, кроз завршене средње школе и факултета. Са овим пројектом су
субвенцију за самозапошљавање. Подношењу захтева за конкурисали за средства Министарства културе, као и за
добијање субвенције претходила је обука „Пут до успешног средства локалне самоуправе којима се финансирају програпредузетника“, коју организује НСЗ. С обзиром да није имао ми у области јавног информисања. Оба захтева су остала без
предузетничког искуства, укључивањем у обуку Слободан је подршке.
добио значајне иформације које се односе на основе предуНаравно, ентузијазам и нове идеје не дозвољавају им
зетништва, правни аспект бизниса, као и упутство за израду да посустану. Како Слободан Вукајловић истиче, труде се да
бизнис плана. Помоћ НСЗ се ту не завршава. У првој години Студио „Бус плус“ квалитетно послује и да кроз нове пројекте
пословања био је укључен у менторинг од стране стручних и садржаје отворе и нове могућности и перспективе за успешан и продуктиван рад.
сарадника Филијале Чачак.
Ана Дојчиловић
Бесплатна публикација о запошљавању

10.09.2014. | Број 586 |

45

Европско тржиште рада

ДА ЛИ И ЕВРОПА ИМА
ИЗГУБЉЕНУ ГЕНЕРАЦИЈУ?
Стручњаци сматрају да жељене резултате неће дати ни покушај Европске комисије да
„Гаранцијом за младе“ савлада незапосленост младих на југу Европе. Концептом је
предвиђено да особе млађе од 25 година после четворомесечног безуспешног тражења
морају добити посао, место за стручну обуку или праксу у некој фирми. За овај пројекат
Европска комисија ће издвојити 21 милијарду евра

У

Аустрији је запослено више од 14.000 Словенаца, показују подаци мариборског Завода за запошљавање.
Највише их ради у пограничним регијама (око 11
хиљада), а чак 7.000 људи се сваког дана вози на посао
у Аустрију. Према оценама директорке мариборског Завода
за запошљавање Матеје Муршак, број Словенаца запослених
у Аустрији зa годину дана се повећао за приближно 2.500.
Међу најтраженијим занимањима у Аустрији су стручњаци у
области информационих технологија, инжењери машинства,
механике, електротехнике и електронике, послови у области
здравствене неге, металци, затим послови у грађевинарству,
посебно на завршним радовима: паркетари, полагачи плочица, монтери преградних зидова, кровопокривачи, фасадери
и монтери клима-уређаја, топлотних и водоводних инсталација.

Изгубљена генерација
У Европи је 7,5 милиона младих без посла или стручне
обуке, показују нове студије. Скупи европски програми за
запошљавање до сада нису постигли резултате. Швајцарска има скоро осам милиона становника. Скоро исто толико
младих у Европи је без икаквог радног места, укључујући и
места за стручну обуку, показала је студија „Незапосленост
младих у Европи“, коју је Центар за европска економска истраживања урадио по налогу Фондације „Роберт Бош“. Више
од 50 одсто младих Шпанаца је 2012. године било без стручне обуке или посла. Слично је и у Грчкој.
Ингрид Хам, директорка поменуте фондације, каже да
су такви подаци алармантни. „Може се рећи да имамо изгубљену генерацију. Стручњаци знају да такви ожиљци на
самом почетку радног живота дуго остају, имају дугорочне
последице. Ова ситуација је једна врста социјалног ризика,
из којег се више не излази“, каже Хам.

Како је у комшилуку
На евиденцијама завода и служби за запошљавање у
Босни и Херцеговини (БиХ) током јула биле су 548.612 особе,
што је у односу на претходни месец повећање за 3.250, према подацима државне статистике. Од укупног броја особа
које траже посао 279.918 су жене. У Федерацији БиХ на евиденцији је 389.861 особа, у Републици Српској 146.616, а у
Брчко Дистрикту 12.135.
У односу на јун незапосленост се повећала у Федерацији БиХ за 2.456 особа, у Републици Српској за 678 особа
и у Брчко Дистрикту за 116 особа, преноси портал Индикатор.ба. У јулу је 16.079 особа брисано са евиденција служби запошљавања, а од тог броја 9.567 особа је запослено.
Истовремено је за 7.082 особе престао радни однос, док су
послодавци у овом периоду пријавили потребе за запошљавањем 3.285 нових радника.
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Незапосленост младих од 15 до 24
године у ЕУ
Много је разлога за високу незапосленост младих, не
само привредна криза. „Незапосленост младих није ништа
ново. То је структурални проблем који је постојао и пре десет
година“, каже стручњак Центра за европска економска истраживања за тржиште рада Холгер Бонин.
Земље попут Италије, Грчке, Шпаније и Португала су
увек биле погођене тим проблемом. Према резултатима
студије, разлог је у великом броју прекида школовања и у
систему образовања који се не оријентише према потребама тржишта рада, као и многим конфликтима предузећа и
синдиката. Стручњаци сматрају да у образовном систему
има доста недостатака. У Италији, на пример, од 1995. године
нису повећавани издаци за школски систем. У Шпанији свака
пета млађа особа напушта школу. С друге стране, повећан је
број младих који су завршили факултет. Наиме, свака друга
особа која остане у образовном систему завршава школовање
са факултетском дипломом.

Возач таксија са факултетском дипломом
„Имамо све већи број особа са завршеним факултетом за које нема радних места“, каже Бонин и додаје да то,
у најбољем случају, води до тога да такве особе раде ниско
плаћене послове. Није ретко да особе са факултетском дипломом возе такси.
Више од половине радно способних људи млађих од 25
година у Шпанији, Италији и Португалу, 2012. године је имало ограничене радне уговоре. У Шпанији се тренутно отварају центри за дуални школски систем, по узору на Немачку.
Реч је о систему у којем млади истовремено похађају стручну
обуку и раде. Стручњаци траже и већи ангажман синдиката.
Холгер Бонин каже да је добра стручна обука у некој фирми
скупа, па млади у Немачкој преузимају део трошкова тако
што су за време обуке мало плаћени. Такав систем подржаНационална служба за запошљавање • www.nsz.gov.rs

Стопа незапослености, према националној дефиницији, порасла је за 0,7 пороцената, на 7,6 одсто.
„Европска привреда, па самим тим и аустријска, чини
се да још увек не добијају на одрживом замаху“, констатовао је министар за социјална питања и рад Рудолф Хундсторфер, поводом најновијих показатеља о незапослености.
Крајем августа је понуда радне снаге била
Државе ЕУ би требало да већа за 62.000 него
прошле године, а због
се усредсреде на доквали- ограничене потражње
дошло је до
фикацију младих који нису предузећа
даљег раста незапослених лица. Највише је
завршили средњу школу
порасла незапосленост
вају немачки синдикати, док на југу Европе постоји велико противљење да се прихвате мале почетне плате.
Стручњаци сматрају да жељене резултате неће дати ни
покушај Европске комисије да „Гаранцијом за младе“ савлада незапосленост младих на југу Европе. Концептом је предвиђено да особе млађе од 25 година после четворомесечног
безуспешног тражења морају добити посао, место за стручну
обуку или праксу у некој фирми. За тај пројекат Европска
комисија планира 21 милијарду евра.
„Државе ЕУ би требало да се усредсреде на то како доквалификовати младе који нису завршили средњу школу“,
каже Клеменс Фуест. Осим тога, мора се побољшати квалитет саветовања и посредовања у запошљавању. Краткорочно
је сада важно младе људе боље информисати о пронала-

Мора се побољшати квалитет
саветовања и посредовања
у запошљавању

жењу посла у иностранству, мотивисати их и помоћи им код
првих корака. Законски предуслови за пословну мобилност
унутар ЕУ су створени. Међутим, као и раније, постоји велики
број практичних препрека, као што је непознавање страних
језика. Холгер Бонин због тога захтева бољу размену информација унутар ЕУ. „Иако предузимамо велике напоре и
живимо у време интернета, још увек немамо транспарентно
европско тржиште рада и посредовања приликом запошљавања “, каже Бонин.

код особа старијих од 50 година (+15,8 одсто), затим странаца
(+23,3) и хендикепираних лица (+17,6 одсто).
Лица из ових категорија, због растуће конкуренције на
тржишту рада, далеко теже налазе ново радно место после
губитка посла. Сваки пети незапослени је особа са здравственим проблемима, а сваки четврти је старији од 50 година. Регионално гледано, незапосленост је највише порасла у
Бечу - за 14,4 процента, затим у Горњој Аустрији - за 12,5 и
Салцбургу - за 10,7 одсто, а најмање у Бургенланду - за 5,7
процената.
Премијер Грчке Антонис Самарас обећао је почетком
септембра да ће смањити незапосленост у земљи, изразивши уверење да ће до 2020. бити отворено око 770.000 нових
радних места.
„Незапосленост је најподмуклији и најтежи непријатељ,
јер уништава снове младих“, рекао је Самарас током састанка са владиним саветом за запошљавање, преноси атински
лист „Катимерини“. „Први пут у последња 24 квартала постоји прогноза раста бруто домаћег производа, а прогнозирамо и 770.000 нових радних места до 2020. године“, рекао
је премијер.
Незапосленост је у Грчкој у мају благо снижена, на 27,2
са 27,3 одсто из претходног месеца, али је и даље више него
двоструко већа у односу на мајски просек еврозоне од 11,6
одсто. Подаци грчког Завода за статистику су показали да
је БДП у три месеца, закључно са јуном, смањен 0,3 одсто на
годишњем нивоу, што је нешто лошији резултат у односу на
прелиминарну процену привредног пада од 0,2 одсто. В.П.

Поражавајућа статистика
Незапосленост у Аустрији се током лета повећала, па
су крајем августа у Сервису за запошљавање (АМС) биле
пријављене 355.643 особе без посла, што је за 10 одсто више
него пре годину дана. Како се прецизира у саопштењу Министарства за социјална питања и рад, на крају августа се
на евиденцији 292.321 лице водило се као незапослено (+11,1
одсто), а 63.322 (+5,5) особе је АМС послао на дошколовање.
Бесплатна публикација о запошљавању

10.09.2014. | Број 586 |

47

Позивни центар
0800 300 301
(позив је бесплатан)

АДРЕСЕ ФИЛИЈАЛА НСЗ
Београд

Крагујевац

Светозара Марковића 37
тел. 034/505-500

Нови Пазар

Пријепоље

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

Нови Сад

Јагодина

Љубише Урошевића 16
тел. 035/201-011

Крушевац

Чачак

Алберта Томе 2
тел. 021/4885-500

Зрењанин

Ниш

Ратка Вукићевића 3
тел. 018/501-200

Лесковац

Шабац

Сарајлијина 4
тел. 023/519-800

Кикинда

Пирот

Кнеза Милоша 59
тел. 010/305-000

Пожаревац

Лозница

Доситејева 24
тел. 0230/411-700

Панчево

Прокупље

Цара Лазара 49
тел. 027/320-000

Смедерево

Војводе Радомира Путника 20
тел. 013/306-800

Косовска
Митровица

Вршац

Бор

Феликса Милекера 21
тел. 013/802-400

7. јула 29
тел. 030/453-100

Ужице

Сомбор

Зајечар

ПОКРАЈИНСК А СЛУЖБА ЗА ЗАПОШЉАВАЊE

Апатински пут 1
тел. 025/464-000

Николе Пашића 77
тел. 019/444-500

Сремска
Митровица

Ваљево

Светог Димитрија 31
тел. 022/638-800

Суботица

Трг слободе 3/3
тел. 024/644-600

Владике Николаја 1
тел. 014/295-600

Врање

Тодора Шпанца 1
тел. 017/407-100

Краљево

Цара Душана 78
тел. 036/302-000

www.nsz.gov.rs

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

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

Џона Кенедија бб
тел. 028/420-600

Железничка 22
тел. 031/590-600

Нови Сад

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

ПОКРАЈИНСК А СЛУЖБА ЗА ЗАПОШЉАВАЊE

Косовска Митровица
Дрварска 10
тел. 028/423-090

