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запослених у јавном сектору?
Стварни вишак 25.000 или 160.000 запослених? Шта чека око 63.000 радника
предузећа у реструктурирању? Платни разреди од 2015.
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Да је Србија европски рекордер у једном незваничном
такмичењу, показало је истраживање Мреже за пословну подршку, представљено менаџерима немачких компанија. Наша земља је шампион по изостанцима с посла
и избегавању рада. Само трећина радника испуњава
све радне задатке, тек 9,4 одсто испитаника ефективно
дневно ради осам сати, највећи број не ради дуже од
пет, а има и оних који једва споје један продуктиван час
на послу. Ниво одсуствовања с посла код нас је већи за
35 одсто него у земљама у окружењу, а за 59 одсто од
просека ЕУ. Изостанци с посла махом су акутна прехлада, стомачне тегобе, зубобоља, несаница... детаљније на
страници Друштво.
После изјаве потпредседнице Владе и министарке
за државну управу и локалну самоуправу немали број
запослених у јавној управи имаће разлога за несаницу:
“У току су преговори са ММФ-ом о смањивању броја запослених у јавном сектору за пет одсто, у 2015. години.
Надамо се да ћемо овај захтев у највећој мери решити
природним одливом, али постоји и бојазан да ћемо морати да отпустимо 25.000 људи”, рекла је Кори Удовички. Дилема „ко лети“ с посла ковертирана је до наредне
године. Да ли више разлога за страх има око 63.000 радника предузећа у реструктурирању - у нашој Теми броја.
Влада је донела одлуку да висина минималне цене
рада у Србији износи 121 динар по радном часу, што
значи да ће минимална нето зарада од 1. јануара 2015.
године износити 21.054 динара. „То је количина новца
која је минимум и испод које не можете и не треба да
радите“, рекао је министар Александар Вулин… Још да то
чују послодавци.
Како су жртве постале „незапослене ленштине“ пише
Пол Кругман, у коментару септембарског “Њујорк
тајмса“. Због чега један од најпознатијих светских економиста сматра да није претерано рећи да је Америка
напустила своје грађане који су без посла. Откуд толики анимозитет према незапосленима, пита се Кругман,
толико јако уверење да се они извлаче у време када заправо трпе незапамћено строг третман. Конзервативци третирају незапослене као део нејасно дефинисане,
тамнопуте масе „узимача“. Кругманову колумну можете
прочитати на 8. страни „Послова“.
Октобар је месец бербе грожђа, али и месец сајмова запошљавања: Шабац 1. октобар, Нови Сад и Нови Пазар 9.,
Нова Пазова, Сремска Митровица и Ужице 10., Вождовац
15., Нови Бечеј 16., Параћин 17. и Пожаревац 22. октобра.
Сајам у Рашки биће одржан 24., а три дана касније у Жагубици. У Вршцу ће 29. октобра бити организован Први
регионални сајам запошљавања, на ком ће учествовати послодавци из општина Вршац, Бела Црква и Пландиште. Истог дана шансу за посао потражиће и незапослени у Лесковцу. Вреди покушати!
Милош Чолић

Сајам запошљавања у Шапцу

ВИШЕ ОД 200 СЛОБОДНИХ РАДНИХ МЕСТА

„Од 25.000 незапослених који су посетили сајмове ове године, 4.500 до сада је пронашло
посао“, рекао је Зоран Мартиновић, директор НСЗ

П

ространи хол реновираног хотела „Слобода“ у Шапцу
био је претесан да прими све незапослене суграђане који су дошли на Сајам запошљавања како би се
упознали са понудом послова. „Кристална сала“ хотела била је место сусрета 65 највећих послодаваца са подручја општине Шабац и више од 700 тражилаца посла којима је било понуђено више од 200 слободних радних места.
Зоран Мартиновић, директор НСЗ, свечано је отворио
манифестацију, истакавши да су сајмови само један од модела за спровођење мера активне политике запошљавања.
„Од почетка године, од 25.000 незапослених који су посетили сајмове, 4.500 до сада је пронашло посао, при чему 1000
директно код послодаваца који су били присутни на сајму“,
нагласио је Мартиновић.
Радивоје Мићић, директор Филијале Шабац НСЗ, скренувши пажњу на карактеристике локалног тржишта рада,
рекао је да је у последњих пар месеци на подручју општине приметно оживљавање сектора услуга, посебно у грађевинарству и угоститељству. Такође, производни сектор показује тенденцију раста, о чему сведоче и исказане потребе
присутних послодаваца, који ће у наредном периоду запослити преко 100 радника.
Поред занимања грађевинске и угоститељске струке,
грађевинских инжењера и менаџера, до молера, тапетара,
кувара и конобара, тражени су још и дипломирани фарма-

цеути, наставници немачког језика, технолози, административни радници, пословни секретари, курири, магационери,
трговци, кол-оператери, ауто-механичари.
У оквиру сајма је одржан и округли сто са послодавцима
са подручја општине Шабац, на коме су презентоване услуге
НСЗ, а затим дата тумачења Закона о раду и Закона о ПИО,
тј. образложење прописа из области пореског и радног законодавства.
А. Пајтић

НОВИ ПАЗАР - САЈАМ ЗАПОШЉАВАЊА - 9. ОКТОБРА
Национална служба за запошљавање - Филијала Нови Пазар, организује Сајам запошљавања у Новом Пазару, у четвртак, 9. октобра, у сали Дома омладине, са почетком у 12 часова. Планирано је учешће више од 25 послодаваца, који
ће понудити преко 150 слободних радних места, а очекује се да ће се будућим послодавцима представити више од 900
незапослених.

ВОЖДОВАЦ
ОБРАЗОВАЊЕ НУДИ ИЗБОР
ВОЖДОВАЦ ИМА РЕШЕЊЕ
Општина Вождовац у сарадњи са Националном службом за запошљавање наставља с акцијом
смањења незапослености и подршком послодавцима у унапређењу пословања. Врата Центра за
културу и спорт „Шумице“ биће отворена 15. октобра, од 10 до 15 часова, за све заинтересоване који
траже посао.
На једном месту биће организован сусрет
послодаваца и кандидата за посао. Послодавци ће
на штандовима представити своју понуду послова, биће организовани интервјуи за посао, као и
радионице и обуке за писање радних биографија
(CV).
Сајмови запошљавања постали су традиционални део стратегије запошљавања, којим се убрзава сусрет лица која траже посао и послодаваца.
Слоган вождовачког сајма је: „Образовање нуди
избор - Вождовац има решење!“

ДРУШТВО Срби европски рекордери по изостанцима с посла и избегавању рада,
показало истраживање БСН-а

НА БОЛОВАЊЕ И ЗБОГ НЕСАНИЦЕ

Само трећина радника испуњава све радне задатке, тек 9,4 одсто испитаника ефективно
дневно ради осам сати, највећи број не ради дуже од пет, а има и оних који једва споје
један продуктиван час на послу

С

рби су апсолутни рекордери по броју лажних боловања
и изостајањима с посла, не само у региону већ и у Европи. Ово је показало најновије истраживање Мреже
за пословну подршку (БСН), представљено менаџерима немачких компанија у нашој земљи. Ниво одсуствовања
с посла код нас већи је за
35 одсто него у земљама
у окружењу (Хрватска,
Словенија, Македонија,
Румунија, Бугарска и
Грчка) и за 59 одсто од
просека у земљама ЕУ,
преносе „Новости“.
Испоставило се да
стране компаније овде
и даље имају највећи
проблем током летњих
месеци, када запослени
узимају лажна боловања
да би отишли на село и
обавили сезонске пољске
радове. Аутори истраживања закључили су да,
захваљујући корупцији
и „буразерским везама“
у здравству, лекари и
даље масовно дају боловања и кад треба и
кад не треба. Тако се изостанци с посла и до месец дана преписују због
инсомније
(несанице),
компликација са акутном прехладом, стомачних тегоба, зубобоље...
Само 9,4 одсто испитаника ефективно дневно ради осам сати. Највећи број не ради дуже од пет, а има
и оних који једва споје један продуктиван час на послу. Безмало петина користи паузу дужу од један сат, а тек нешто
више од трећине испуњава све радне задатке. Највећи број
анкетираних има тек половичан учинак, маса одрађује посао
без интересовања, а неки и не крију да буквално избегавају
радне обавезе.
Такође, трећина тражи између шест и 10 пута годишње
слободан дан мимо годишњег одмора, а четвртина то чини и
до 20 пута годишње. С посла најчешће одсуствују запослени
старији од 50, а одмах за њима они између 35 и 50 година.
Најажурније су особе на пробном раду и приправници. Као
најчешћи разлог недоласка обично наводе болест детета или
сопствени одлазак код лекара. На листи оправдања високо
место заузимају и приватне административне обавезе (одлазак у суд, општину, МУП), болест других чланова породице,
селидбе и сахране.
Две трећине анкетираних послодаваца сложило се да
неефикасан рад утиче на лош квалитет производа и услуга.
За утеху је да петина радника усвоји препоруке газде или
шефа одмах и побољша учинак, али 15 одсто то учини тек
после више од пола године, а осам одсто не учини никад.
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Слична истраживања рађена у окружењу показала су
да с посла, после нас, највише изостају Грци, Бугари, Хрвати
и Мађари. У овим земљама највећи је и тзв. пасивни апсентизам - када запослени долазе на посао и раде пуно радно
време али не показују никакву заинтересованост и не постижу захтевану норму.
У Хрватској и Грчкој је то
случај са више од 12 одсто запослених, а у Бугарској са више од 11 одсто.
Незаинтересованости је
најмање у банкарском
сектору, фармацеутској
индустрији, финансијским услугама, туризму...
Да би стимулисали раднике, послодавци
најчешће врше бољи
распоред кадрова и новчано или дисциплински
кажњавају
јавашлук,
али има и оних који дају
новчане
стимулације
за већу продуктивност,
више слободних дана,
наградна путовања и
усавршавања, организују
дружења и скупове запослених, плаћају радницима приватно здравствено осигурање, чување
деце, вртић при компанији. Неки чак уз помоћ
компанијских психолога или професионалних
агенција покушавају да повећају заинтересованост запослених за рад. У појединим државама постоји опција да послодавац замени особу чијим је радом незадовољан другом са
евиденције службе за запошљавање, у року од два или три
месеца пошто примети да новајлија не испуњава његове критеријуме.
Нека ранија истраживања, од пре три године, показала
су да наш радник седи на боловању 25 дана годишње, док
словачки не прелази 12, а немачки осам. Лажна боловања
је веома тешко доказати, јер по српском закону послодавац
мора да има сведока да је особа, уместо да се лечи, боравила
у време одсуства на неком другом месту.
Аутори истраживања на крају упозоравају послодавце
да бирају где ће отворити погон или дистрибутивни и логистички центар. Иако мање развијени крајеви нуде разне
погодности и субвенције, проблем може да буде необучен
кадар. Како тврде, дешава се и да државна служба за запошљавање кандидате за посао регрутује преко неког огранка
политичке странке или просто пошаљу своје пријатеље, који
су у већини случајева неадекватан избор. Онда се компанија
суочава са проблемима, а понекад су јој потребне године док
не нађе нове, заинтересоване и обучене раднике.
Национална служба за запошљавање • www.nsz.gov.rs

ГОРЕ - ДОЛЕ Највећа просечна плата у
Словенији, најмања у Македонији

ОД 352 ДО 1.002 ЕВРА

Н

ајвећа просечна месечна плата запослених у земљама
Западног Балкана је
у Словенији - 1.002,75 евра, а
најнижа у Македонији - свега 352,47 евра, преноси агенција „Анадолија“. Просечна
плата у Словенији у јулу
износила је 1.002,75 евра,
што је за 7,11 евра више него
у јуну, када је била 995,64
евра. Истовремено, просечна
зарада у Хрватској у јуну је
била 728,92 евра и Хрватска
је поред Словеније једина др-

жава бивше Југославије која
има просечну плату већу од
500 евра.
Од држава потенцијалних кандидата за ЕУ, највећа
просечна плата је у Црној
Гори и у августу је износила
473 евра. Просечна зарада у
БиХ у јуну је износила 423,87
евра, а у Србији у јулу 381,26
евра. Просечна зарада у Албанији у јулу је била 377,84
евра, док се Македонија налази на последњем месту, са
просеком од 352,47 евра.

ХРВАТСКА

НАЈМАЊЕ
НЕЗАПОСЛЕНИХ ЗА
ПОСЛЕДЊЕ ДВЕ
ГОДИНЕ

У

Хрватској је стопа регистроване незапослености у августу пала са јулских 17,8 на 17,5 одсто радно способног становништва, што је најнижи ниво од јула 2012.
године, показују подаци хрватског Државног завода
за статистику. У односу на август прошле године, стопа незапослености мања је за 0,9 процената, преноси „Хина“. То је
већ шести месец заредом како стопа незапослености на месечном нивоу опада, што се дугује сезонском запошљавању,
највише у туристичком сектору, истичу у статистичком заводу.
Према раније објављеним подацима Завода за запошљавање, крајем августа било је регистровано 289.889 незапослених особа, што је 2,1 одсто мање него у јулу, односно, 7,6
одсто мање у поређењу са августом прошле године.

ЦРНА ГОРА

СТОПА
НЕЗАПОСЛЕНОСТИ
13,44 ОДСТО
Према подацима Завода за запошљавање, у Црној Гори
је без посла 31.190 незапослених, што је за 0,6 одсто више него
прошле седмице. Стопа незапослености, према извештају Завода, порасла је са 13,36 одсто на 13,44 одсто, преноси агенција „Мина бизнис“. Највећа стопа, од 32,7 одсто, забележена
је у јулу 2000. године, док је најнижа била у августу 2009.
године - 10,1 одсто.
Од почетка године Завод је евидентирао 11.030 новозапослених, регистровао 225 приправника, а издато је 18.610
радних дозвола нерезидентима.

Бесплатна публикација о запошљавању

ГРЧКА Незапосленост у Грчкој знатно је
смањена али…

И ДАЉЕ ПРЕКО
26 ПРОЦЕНАТА

Незапосленост у Грчкој знатно је смањена у другом
кварталу, али је њоме и даље погођено више од једне четвртине радне снаге у земљи која очајнички настоји да изађе
из шестогодишње економске рецесије. Према подацима грчког Завода за статистику, у Грчкој је без посла у периоду април-јун било 1,28 милиона људи или 26,6 одсто, у поређењу
са 1,34 милиона или 27,8 одсто из периода јануар-март, преноси агенција АП.
У другом кварталу прошле године, према подацима
завода, стопа незапослености је износила 27,3 одсто. Током
економске кризе у Грчкој, која је избила 2009. године, по открићу да је буџетски дефицит знатно виши од објављеног,
скоро милион људи остало је без посла.
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ТЕМА БРОЈА Да ли ће у 2015. години без посла остати 25.000 запослених у јавном сектору

ГУШЋЕ
СИТО ЗА
ЈАВНУ
УПРАВУ
„Надамо се да ћемо захтев за смањивање броја запослених у јавном сектору, у 2015. години,
у највећој мери решити природним одливом, одласком у пензију, али постоји и бојазан да
ћемо морати да отпустимо 25.000 људи“, рекла је Кори Удовички. Шта очекује око 63.000
радника предузећа у реструктурирању?
„Међународни монетарни фонд (ММФ) захтева од Србије
да у наредној години за пет одсто смањи број запослених у
државној управи“, рекла је прошле недеље потпредседница
Владе Србије и министарка за државну управу и локалну самоуправу Кори Удовички.
„У току су преговори са ММФ-ом о смањивању броја запослених у јавном сектору за пет одсто у 2015. години. Надамо се да ћемо овај захтев у највећој мери решити природним
одливом, али постоји и бојазан да ћемо морати да отпустимо
25.000 људи“, рекла је Кори Удовички и додала да се ово не
односи на запослене у јавним предузећима.
Према њеним речима, до краја године због измењеног
Закона о ПИО очекује се већи број одлазака у пензију запослених у јавном сектору.

агенције и организације и припреме управне инспекције да
врше надзор над поштовањем прописа о запошљавању и систематизацијама. Морају да се унапреде и подаци у регистру
запослених, како би се обезбедило што више правичности и
уштеда, где год је то могуће.
Потпредседница Владе је истакла неопходност и важност реформе јавне управе у Србији и додала да је Влада Републике Србије донела нову Стратегију реформе јавне управе, те да је у току прикупљање коментара и прилагођавање
Нацрта акционог плана за спровођење Стратегије.
„Циљеви реформе се односе на успостављање јавно-службеничког система, поправљање пословног окружења, унапређење управљања јавним финансијама и јавним
набавкама и наравно, јачање транспарентности, етичности и
одговорности у обављању послова јавне управе. Крајњи циљ
је формирање способне и мотивисане јавне управе која спроводи планирано и остварује зацртане циљеве и која нас може
довести до државе која ће да буде сервис привреде и грађана,
а не њихов кочничар“, нагласила је Удовички.

Законом до праведније расподеле зарада

Платни разреди од наредне године
омогућиће праведније одређивање
зарада запослених у јавној управи
„Тај проценат би могао да се повећа са садашњих два или
2,5 чак до 3,9 одсто. Ако тако и буде, онда бисмо у доброј мери
испунили норму смањења броја људи. Уколико се то не деси,
постоји бојазан да ће око 25.000 људи остати без посла“, каже
Удовички. У плану је да се почетком наредне године обави
рационализација изабраних институција, као што су разне
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Очекује се да ће увођење платних разреда омогућити
праведније одређивање зараде оних који раде у јавној управи. Закон о платама, којим ће се регулисати платни разреди, мора да учврсти и појача контролу буџета над зарадама
свих у јавној управи и примењиваће се већ за буџет у 2015.
години.
„То је јако сложен посао и укључује све делове владе, пошто је реч о томе да се регулишу зараде свих оних који раде
у јавној управи, изузев привредних субјеката“, рекла је Кори
Удовички и додала да се на њему увелико ради, јер морају да
се дефинишу и каталогизирају сви послови.
Новитет у закону је да се неће гледати само квалификација запосленог, већ посао и његова сложеност, колико је
одговоран, колико се ради у тешким условима.
„Вредноваћемо све секторе по истим принципима, иако
је то некада тешко поредити, како бисмо добили платне групе и разреде. У почетку ћемо морати да се задржимо на томе
да су масе зарада у сваком сектору мање-више непромењене, али ћемо знати какви треба да буду односи плата у наредном периоду“, рекла је Удовички и додала да транспарентан
процес постављања кадрова мора да буде и квалитетан, тј. да
се заснива на кадровима и механизмима који обезбеђују добру и објективну селекцију. Потребан је темељан, редован и
Национална служба за запошљавање • www.nsz.gov.rs

свеобухватан процес стручног усавршавања, као и ефикасни
механизми награђивања и одговорности.

Ко остаје без посла
И док министарка Удовички најављује 25.000 отказа,
министар финансија Душан Вујовић тврди да од 780.000
људи којима је држава послодавац вишак је чак 160.000.
Вујовић каже да ће се почетком 2015. кренути у рационализацију броја запослених у свим државним институцијама и
фирмама, а највећи број вишкова се очекује у 500 јавних и
комуналних предузећа, у просвети и здравству.
Највише разлога за страх има око 63.000 радника предузећа у реструктурирању, јер ће она која не могу да нађу
стратешког партнера морати у стечај, а радници на улицу.
Све фирме које не могу да се приватизују и немају тржиште
ићи ће у стечај и у ликвидацију, а отпуштени ће добити отпремнине. У Савезу
самосталних синдиМинистар финансија ката Србије упозора-

Душан Вујовић тврди да је
од 780.000 људи којима је
држава послодавац вишак
чак 160.000

Социјалне карте
Министар за рад, запошљавање, борачка и социјална питања Александар Вулин изјавио је да је почела израда
социјалне карте Србије и да јавност треба да зна да је реч о
пројекту који није могуће урадити преко ноћи.
„Пројекат ће трајати три године и очекујемо велику подршку Европске комисије, као и донације из иностранства, јер је
реч о скупом пројекту“, рекао је Вулин новинарима у Стамници.
Према речима Вулина, 14 регистара које води држава Србија би се ујединили у један, где би сви подаци, о сваком
грађанину, били на једном месту, а задужени службеник би
имао одговарајући ниво приступа подацима.
„Социјална карта служи да грађани остваре нека права на
основу података који су у њој и ту се завршава посао службеника. Бескрајно је важна, јер ће сваки грађанин имати
одговарајући ниво права, али и обавеза. Свако од нас моћи
ће да користи неке привилегије које држава даје или неће
моћи, па ће неки од нас давати више за поједине рачуне,
неки мање или неће дати ништа“, рекао је Вулин.
Наглашавајући да је социјална карта развојни пројекат
целе државе и да превазилази значај социјалне политике,
Вулин је истакао и да су је увеле само најразвијеније земље
у Европи.
Бесплатна публикација о запошљавању

вају да ће се откази прелити и на друге, јер ће послодавци
користити законску могућност лакшег отпуштања радника.
Иако је Србија мало тржиште, интересовање немачких
инвеститора стално расте, па ће се за један број фирми у реструктурирању сигурно пронаћи решење. У Министарству
привреде одржана су и два одвојена састанка са представницима немачке привреде и састанак министра са амбасадором Немачке у Београду Хајнцом Вилхелмом, на којима је
закључено да постоје добре основе за даљи развој економске
сарадње две земље, као и наставак немачких инвестиција у
Србији.
Директор Немачке привредне коморе у Берлину Фолкер Трајер истакао је да је незапосленост младих у Немачкој мања од осам одсто, што је резултат успешности немачког средњошколског образовног система који акценат ставља
на занате и потребе привреде, у чему велику улогу има привредна комора која надгледа овакав процес образовања и издаје сертификате.
„Спремни смо да помогнемо Србији да, имајући у виду
српске специфичности, примени наша искуства“, рекао је
Трајер.
В. Пауновић

Минимална цена рада идуће године
121 динар по сату
Влада Републике Србије донела је одлуку да висина минималне цене рада у Србији у 2015. години износи 121 динар по радном часу, без пореза и доприноса за обавезно
социјално осигурање. Ова одлука ће, како је саопштила
Владина канцеларија за сарадњу са медијима, бити примењивана од 1. јануара 2015. године.
Ово повећање од 5,2 одсто одразиће се на повећање просечне минималне зараде. У наредној години минимална
месечна зарада запосленог износиће најмање 28.430,50
динара, одлучено је на седници Владе Републике Србије,
наводи се у саопштењу.
Одлуку о повећању минималне цене рада Влада Србије
је донела пошто на Социјално-економском савету није постигнута сагласност. Потпредседник Самосталних синдиката Србије Зоран Михајловић рекао је за „Танјуг“ да овај
синдикат није задовољан одлуком, оцењујући да се крши
Закон о раду.
„То је цена рада која апсолутно не може да задовољи минималну потрошачку корпу, за људе који ће примати минималац целе 2015. године“, указао је Михајловић и додао да
је цена од 121 динара по сату испод сваког критеријума.
Председник Уније послодаваца Србије (УПС) Небојша
Атанацковић рекао је за „Танјуг“ да ће, без обзира што УПС
није био за повећање цене рада, прихватити одлуку Владе
Србије.
„Остаје да се види како ће то изгледати у пракси, будући
да се очекује смањење зарада запослених у јавној управи“, казао је Атанацковић. Председник УПС-а је додао да се
подизањем цене рада са 115 на 121 динар по сату практично враћамо на однос просечне и минималне зараде из 2012.
године.
Минимална зарада у Србији већ две године није мењана и
износи 115 динара по радном сату. Влада Србије је половином јула донела одлуку да минимална зарада, без пореза
и доприноса за обавезно социјално осигурање, за период
јул-децембар 2014. године остане 115 динара по сату, што
значи да минимална нето плата у Србији износи 20.010 динара. Толика зарада спада у најниже у региону, а последње
повећање запослени су добили у априлу 2012. године, када
је минималац по сату повећан са 102 на 115 динара.
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ЛИЧНИ СТАВ Зашто Пол Кругман сматра да није претерано рећи да је Америка напустила
своје грађане који су без посла

КАКО СУ ЖРТВЕ ПОСТАЛЕ
НЕЗАПОСЛЕНЕ ЛЕНШТИНЕ

Само 26 одсто незапослених Американаца прима неку врсту помоћи, што је рекордно низак
број у последњих неколико деценија. Укупна вредност накнада за незапослене износи мање
од 0,25 одсто БДП-а, што је упола мање него 2003. године. Продужење помоћи за дугорочно
незапослене елиминисано, а у неким државама трајање помоћи је скраћено

П

рошле недеље је Џон Бејнер, председник Конгре- публиканци на власти забележен раст незапослености, сугеса, објаснио публици у Американ ентерпрајз инсти- ришући да федералне власти износе лажне податке. Можда
туту (American Enterprise) шта кочи запошљавање у омиљене десничарске мере не функционишу?
Америци: лењост. „Људи мисле: не морам да радим,
То је тема за другу колумну. Моје данашње питање тиче
нећу ово да радим, боље ми је да седим код куће“, рекао је се психологије и политике: откуд толики анимозитет према
Бејнер. „Наравно, није први пут да неки истакнути конзерва- незапосленима, толико јако уверење да се они извлаче у вретивац изговори нешто тако“, пише Пол Кругман, у комента- ме када заправо трпе незапамћено строг третман?
ру објављеном у „Њујорк тајмсу“. Откако нас је финансијска
Као што зна свако ко је проучавао британску политику у
криза гурнула у рецесију, десница понавља рефрен како се време велике глади у Ирској, надмена суровост према жртнезапослени не труде довољно, како уживају захваљујући вама катастрофе, посебно када се катастрофа отегне, честа
издашној накнади за незапослене, коју упорно дефинишу као је појава у историји. Међутим, републиканци нису одувек
„плаћање људима да не раде ништа“. Порив да се окривљују били такви. Тридесетих година прошлог века осуђивали
жртве депресиране економије показао се отпорним на логи- су „њу дил“ и залагали се за тржишна решења, али када је
ку и доказе.
Алф Ландон прихватио кандидаНевероватно је, али
туру за председничке изборе 1936.
Конзервативци то можда не знају и трети- године, истакао је „јасну дужност
и поучно, што чак и данас слушамо овакве твррају незапослене као део нејасно дефинисане вођења рачуна о сиромашнима док
дње, јер екипа која криви
опоравак“. Можете
тамнопуте масе „узимача“ се не достигне
жртве добила је све што
ли да замислите сличје тражила: бенефиције,
ну изјаву неког из дапосебно за дугорочно
нашње Републиканске
незапослене, скресане
партије?
су или елиминисане.
Да ли је у питању
Тако сада имамо говорасизам? У америчкој
ранције против прополитици увек треба
палица на социјалној
имати на уму ову хипопомоћи, иако то нису
тезу. Истина је да већипропалице, никад нису
ну незапослених чине
ни били, а социјалне побелци и да они чине још
моћи нема. Зашто?
већи проценат корисниДа кренемо отпока помоћи за незапосчетка: не знам да ли
лене. Конзервативци то
људи схватају колико
можда не знају и треје била успешна камтирају незапослене као
пања против сваке врдео нејасно дефинисане
сте помоћи за оне који
тамнопуте масе „узимаЕкипа која криви жртве добила је све што је
не могу да нађу посао,
ча“.
тражила: бенефиције, посебно за дугорочно
али подаци су упечатљиви. ТрМеђутим, претпостављам
незапослене, скресане су или елиминисане да је пре свега реч о затворежиште рада се у последње време поправља, али још увек има
ном информативном кругу
скоро три милиона Америкасавремене деснице. У земљи
наца који су без посла дуже од шест месеци, што је најчешће у којој републикански гласачи добијају од „Фокс њуза“ (Fox
максимално трајање осигурања за незапослене. То је скоро news) и Раша Лимбоа нешто зa шта мисле да су чињенитри пута више од укупног броја незапослених пре рецесије, це, а партијска елита од Американ ентерпрајз института или
па ипак је продужење помоћи за дугорочно незапослене ели- фондације „Херитиџ“ (Heritage) нешто што сматра политичминисано, а у неким државама је трајање помоћи скраћено.
ком анализом, десница живи у сопственом интелектуалном
Резултат је да је већина незапослених пуштена низ воду. универзуму, потпуно несвесна и незапослености и тога како
Само 26 одсто незапослених Американаца прима неку врсту незапослени живе. Могло би се помислити да ће лично искупомоћи, што је рекордно низак број у последњих неколико ство, јер скоро свако има познанике или рођаке који не могу
деценија. Укупна вредност накнада за незапослене износи да нађу посао, некако допрети до свести, али изгледа да неће.
мање од 0,25 одсто БДП-а, што је упола мање него 2003. гоКакво год било објашњење, господин Бејнер је очигледдине, када је стопа незапослености била отприлике иста као но рекао нешто што он и сви око њега заиста мисле, нешто
данас. Није претерано рећи да је Америка напустила своје што једни другима говоре кад не очекују да ће их други чути.
грађане који су без посла.
Неки конзервативци су покушавали да поправе свој имиџ,
Просто је невероватно, али овај излив неосетљивог говорећи како разумеју несрећне људе, али њихова партија
конзервативизма није довео до таласа нових радних места. заправо верује да ако је човек сиромашан или незапослен Прошле недеље се Нејтан Дил, републикански гувернер сам је за то крив.
Џорџије, пожалио како је у многим државама у којима су реИзвор: Њујорк тајмс (21.09.2014.)
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Национална служба за запошљавање • www.nsz.gov.rs

На основу Споразума о међусобним правима и обавезама у реализацији програма или мера активне политике запошљавања, број 400-120/2014-II од
27.02.2014. године и Анекса II Споразума, број 400-475/2014-II од 28.08.2014.
године, а у складу са Локалним акционим планом запошљавања Општине
Брус за 2014. годину (усвојеним Одлуком 400-459/2014-1 од 24.02.2014. године)

насеља, побољшање услова становања и други сродни послови;
- одржавања и заштите животне средине и природе: пошумљавање, развој
еколошких поседа, чување и заштита шума, река и језера, развој сеоског подручја, монтажа и одржавање опреме у парковима и јавним дечјим игралиштима, уређење зелених површина, обала и други сродни послови.

Општина Брус и Национална служба за запошљавање

IV ПОДНОШЕЊЕ ПРИЈАВЕ

Расписују
ЈАВНИ КОНКУРС
ЗА ОРГАНИЗОВАЊЕ СПРОВОЂЕЊА ЈАВНИХ РАДОВА
У 2014. ГОДИНИ
I ОСНОВНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ
Јавни радови су мера активне политике запошљавања која предвиђа одобравање средстава за запошљавање незапослених са евиденције Националнe
службe за запошљавање (у даљем тексту: Национална служба) и подразумева спровођење активности које предузима послодавац - извођач јавног рада,
а које имају за циљ остварење одређеног друштвеног интереса. Јавне радове
спроводи послодавац - извођач јавног рада кога одређује Национална служба
на основу јавног конкурса.
Максимална дужина трајања јавног рада је 6 месеци. Послодавац - извођач
јавног рада подноси пријаву за спровођење јавног рада која садржи опис
активности јавног рада (термин план) и број лица која се запошљавају.

II НАМЕНА И ВИСИНА СРЕДСТАВА
За спровођење јавног рада Национална служба исплаћује послодавцу извођачу јавног рада средства за:
- зараду без пореза и доприноса незапосленим особама и припадајући порез
и доприносе за обавезно социјално осигурање;
- трошковe спровођења јавног рада и
- трошкове обуке.
Средства намењена за спровођење јавних радова користе се за:
1. исплату месечне зараде, без пореза и доприноса, у висини од:
- 23.000,00 динара за особе са I и II степеном стручне спреме;
- 24.000,00 динара за особе са III и IV степеном стручне спреме;
- 25.000,00 динара за особе са V и VI степеном стручне спреме;
- 26.000,00 динара за особе са VII степеном стручне спреме и
- трошкове припадајућег пореза и доприноса за обавезно социјално осигурање;
2. накнаду трошкова спровођења јавних радова по лицу, у висини од:
- 1.500,00 динара у области социјалних, хуманитарних, културних и других
делатности;
- 3.500,00 динара у области одржавања и обнављања јавне инфраструктуре и
одржавања и заштите животне средине и природе.
3. Накнада трошкова организовања обуке
У зависности од врсте и сложености послова које обухвата јавни рад, за спровођење одређених јавних радова може се организовати обука у току трајања
јавног рада, по интерном програму послодавца или програму образовне установе. Послодавац - извођач јавног рада може остварити накнаду за организовање обуке у једнократном износу од 50.000,00 динара по јавном раду, за
обуку запослених. Послодавац - извођач јавног рада у обавези је да обезбеди
исплату свих обавеза у складу са законом, а које не сноси Национална служба,
и то: трошкове доласка и одласка са рада, увећање зараде по основу минулог
рада, накнаду зараде за време коришћења годишњег одмора, евентуалну разлику између минималне зараде и зараде утврђене овим јавним конкурсом и
припадајући износ доприноса за обавезно социјално осигурање на утврђену
разлику зараде.
III ОБЛАСТИ СПРОВОЂЕЊА
Јавни радови се могу организовати и спроводити у областима:
- социјалних, хуманитарних, културних и других делатности: активности у
циљу помоћи социјално угроженим категоријама становништва, заштита и
oчување културног наслеђа и археолошких налазишта, послови у позоришној,
музејској, библиотечкој и туристичкој делатности, послови ажурирања база
података и други послови;
- одржавања и обнављања јавне инфраструктуре: уређење месних заједница,

Бесплатна публикација о запошљавању

Право учествовања у поступку спровођења јавних радова имају:
- органи територијалне аутономије и органи јединице локалне самоуправе
- јавне установе и јавна предузећа
- привредна друштва
- предузетници
- задруге и
- удружења грађана.
Услови
Право на доделу средстава за спровођење јавног рада послодавац може да
оствари под условом да:
- запошљава незапослене чију је селекцију извршила Национална служба;
- у пријави за јавне радове навео је детаљан опис и динамику активности
јавног рада (термин план) и
- измирио је уговорне обавезе према Националној служби, осим за обавезе
чија је реализација у току.

Документација за подношење пријаве:
- пријава за јавне радове на прописаном обрасцу;
- фотокопија решења надлежног органа о упису у регистар, уколико послодавац - извођач јавног рада није регистрован у АПР;
- фотографије места извођења јавног рада - за јавне радове који се спроводе
у области одржавања и обнављања јавне инфраструктуре и одржавања и
заштите животне средине и природе (максимално три фотографије за сваку
локацију);
- списак лица - корисника услуга за подносиоце јавних радова из области
социјалних и хуманитарних делатности и
- интерни програм обуке послодавца или образовне установе на прописаном
обрасцу, уколико послодавац - извођач јавног рада организује обуку.
Национална служба и општина задржавају право да траже и друге доказе
релевантне за одлучивање о одобравању спровођења јавних радова.
Начин подношења пријаве
Пријава за спровођење јавног рада подноси се у три примерка, надлежној
oрганизационој јединици Национaлне службе, према месту спровођења
јавног рада, односно према седишту послодавца, у случају када послодавац
нема регистровану организациону јединицу у месту спровођења јавног рада,
непосредно или поштом, на прописаном обрасцу који се може добити у свакој
организационој јединици Национaлне службе или преузети на сајту: www.
nsz.gov.rs.
V ДОНОШЕЊЕ ОДЛУКЕ
Одлука о одобравању средстава за спровођење јавног рада доноси се на основу бодовне листе, а након провере и бодовања поднете пријаве послодавца.
Провера поднетих пријава
Национална служба врши проверу поднетих пријава, односно проверу
испуњености услова јавног конкурса и приложене документације. Пријаве
које не испуњавају услове предвиђене јавним конкурсом неће се даље разматрати.
Бодовање поднетих пријава за спровођење јавног рада
Приликом бодовања пријаве за спровођење јавног рада узимају се у обзир
следећи критеријуми: област спровођења јавног рада, дужина трајања јавног
рада, планирани број незапослених потребних за спровођење јавног рада,
претходно коришћена средства Националне службе и општине (при чему се
предност даје послодавцима који нису претходно користили средства Националне службе и послодавцима који су користили средства Националне службе
за лица која су остала у радном односу на неодређено време након истека
уговорне обавезе), програм обуке (при чему се предност даје програму усмереном на стицање знања преносивих и на рад код других послодаваца) и
процена важности поднете пријаве за спровођење јавног рада за тржиште
рада општине Брус.
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Критеријум „Коришћена средства и лица остала у радном односу“ подразумева да је извођач јавног рада са незапосленим лицима која су била укључена у програм јавних радова, без обзира на њихов број, засновао радни
однос на неодређено време, након истека обавезе по основу уговора о спровођењу јавних радова по јавним конкурсима Националне службе из 2011.,
2012. и 2013. године.
Наведене податке Национална служба ће установљавати увидом у податке
из ЈИС-а Националне службе, на дан подношења пријаве, a на основу података из пријаве за спровођење јавног рада.
Одлука о одобравању спровођења јавних радова за незапослене
Одлуку о одобравању спровођења јавних радова за незапослене, на основу
мишљења Националне службе и предлога Одлуке Комисије за избор послодаваца извођача јавних радова, доноси председник општине. Општина
задржава право да приликом одлучивања по поднетој пријави изврши евентуално смањивање дужине трајања и броја лица, у складу са расположивим
финансијским средствима.
VI ЗАКЉУЧИВАЊЕ УГОВОРА
Председник општине, директор филијале Националне службе, по
овлашћењу директора Националне службе и послодавац - извођач јавног
рада, у року од 30 дана од дана доношења одлуке о одобравању средстава за спровођење јавних радова за незапослене 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,
- писани пристанак корисника средстава и жиранта за прикупљање и обраду
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података о личности,
- термин план, уколико је у поступку разматрања пријаве за спровођење
јавног рада извршена корекција броја лица и/или дужине трајања јавног
рада и
- спецификација средстава/материјала за рад у складу са одобреним средствима за трошкове спровођења јавног рада.
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. Закључење угвора о спровођењу јавног рада врши се након преноса средстава од
стране општине.
Средства обезбеђења уговорних потраживања:
1. ЗА ПРЕДУЗЕТНИКА:
- две истоветне бланко менице са једним жирантом, са меничним
овлашћењем.
2. ЗА ПРАВНО ЛИЦЕ:
- две истоветне бланко соло менице са меничним овлашћењима и потврда о
пријему захтева за регистрацију меница.
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).
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VII ОБАВЕЗЕ ИЗ УГОВОРА
Послодавац - извођач јавног рада у обавези је да:
- запосленог ангажованог на спровођењу јавног рада задржи у радном односу најмање у дужини трајања уговорене обавезе; у случају престанка радног
односа запосленог, послодавац је у обавези да у року од 30 дана од дана
престанка радног односа заснује радни однос на одређено време са другим
незапосленим лицем, за преостало време трајања уговора;
- месечно, у законски утврђеним роковима, врши исплату зараде, без пореза и доприноса, на текући рачун лица ангажованих на јавном раду и врши
уплату припадајућих пореза и доприноса за обавезно социјално осигурање;
- врши исплату осталих обавеза у складу са законом, а које не сноси Национална служба, и то: трошкове доласка и одласка са рада, увећање зараде
по основу минулог рада, накнаду зараде за време коришћења годишњег
одмора, евентуалну разлику између минималне зараде и зараде утврђене
овим јавним конкурсом и припадајући износ доприноса за обавезно социјално осигурање на утврђену разлику зараде;
- Националној служби доставља доказе о уплати пореза и доприноса за обавезно социјално осигурање за запослене ангажоване на спровођењу јавног
рада;
- Националној служби доставља доказе о утрошку пренетих средстава за
трошкове зараде и спровођења јавног рада;
- достави фотокопију потврде/сертификата о стеченим компетенцијама
лица на спровођењу јавног рада, након завршене обуке;
- Националној служби омогући контролу реализације уговорних обавеза и
увид у сву потребну документацију и ток спровођења јавног рада и
- обавести Националну службу о свим променама које су од значаја за реализацију уговора, у року од осам дана од дана настанка промене.
У случају да послодавац - извођач јавног рада не реализује обавезе дефинисане уговором, дужан је да врати исплаћена средства увећана за законску
затезну камату од датума преноса средстава, у складу са уговором.
VIII ОСТАЛЕ ИНФОРМАЦИЈЕ
Јавни позив биће објављен на сајту Националне службе за запошљавање:
www.nsz.gov.rs и огласној табли Филијале Крушевац - Испостава Брус и на
огласној табли и на сајту Општине Брус. Све додатне информације могу се
добити у Националној служби за запошљавање - Филијала Крушевац, број
телефона: 037/412-536.
Рок за подношење пријаве за јавне радове је до 30.10.2014. године.
На основу члана 3 тачка 2 и члана 4 тачка 1 Споразума о међусобним правима и обавезама у реализацији програма или мера активне политике запошљавања и Анекса II Споразума, бр. 400-475/2014-II од 28.08.2014. године,
у складу са Локалним акционим планом запошљавања Општине Брус за
2014. годину (усвојеним Одлуком бр. 400-31/2014-I oд 24.02.2014. године)
Општина Брус и Национална служба за запошљавање
Расписују
ЈАВНИ ПОЗИВ
ПОСЛОДАВЦИМА ЗА ДОДЕЛУ СУБВЕНЦИЈЕ
ЗА ОТВАРАЊЕ НОВИХ РАДНИХ МЕСТА
ЗА ОСОБЕ СА ИНВАЛИДИТЕТОМ У 2014. ГОДИНИ

I ОСНОВНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ
Субвенција за отварање нових радних места за особе са инвалидитетом одобрава се послодавцима ради запошљавања незапослених лица са инвалидитетом која се воде на евиденцији Националне службе за запошљавање (у
даљем тексту: Национална служба).
Субвенција се одобрава у једнократном износу од 300.000,00 динара по
незапосленом лицу.
Послодавац, односно организациона јединица послодавца у којој се запошљавају лица, мора бити регистрована најмање три месеца пре датума подношења захтева.
Послодавац који је остварио право на субвенцију за отварање нових радних места за особе са инвалидитетом дужан је да закључи уговор о раду
са незапосленим лицем на неодређено време, са пуним радним временом,
у трајању од најмање 12 месеци од дана заснивања радног односа и да
измирује обавезе по основу доприноса за обавезно социјално осигурање, у
складу са законом.
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Право на субвенцију за отварање нових радних места не могу
остварити:
- државни органи, организације и други директни и индиректни корисници
буџетских средстава и удружења грађана;
- подносиоци захтева који обављају делатност у области експлоатације
угља;
- подносиоци захтева који су користили субвенцију по јавном позиву за иста
лица у току претходне 3 године, рачунајући од дана одобравања средстава;
- послодавци који нису успешно пословали 12 месеци након правоснажног
решења о усвајању плана реорганизације и обустављању стечајног поступка или након куповине привредног субјекта над којим је правноснажним
решењем окончан стечајни поступак.
Послодавац може само једном поднети захтев за доделу субвенције за отварање нових радних места за особе са инвалидитетом у току трајања јавног
позива.
Јавни позив за доделу субвенције за отварање нових радних места за особе
са инвалидитетом представља основ за доделу de minimis државне помоћи.
II ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЕВА
Услови
Право на доделу субвенције за отварање нових радних места за особе са
инвалидитетом послодавац може остварити под условом:
- да има седиште или огранак на подручју општине Брус;
- да запошљава лица са инвалидитетом са пребивалиштем на подручју
општине Брус, а са евиденције Националне службе, на новоотвореним радним местима;
- поднесе захтев са бизнис планом;
- одржи број запослених у последња три месеца која претходе месецу у коме
је поднет захтев, осим у случају природног одлива запослених (остваривање
права на пензију, смрт запосленог и сл.);
- да уредно измирује обавезе по основу доприноса за обавезно социјално
осигурање за запослене, за последња три месеца која претходе месецу у
коме је поднет захтев;
- да успешно послује;
- да је измирио раније уговорне обавезе и потраживања према Националној
служби и Општини, осим за обавезе чија је реализација у току;
- не запошљава лица са инвалидитетом која су у периоду од шест месеци
пре подношења захтева за доделу субвенције била у радном односу код тог
послодавца, односно код послодавца који је оснивач или повезано лице са
послодавцем подносиоцем захтева;
- да није привредни субјекат у тешкоћама, у смислу законских прописа којима се регулише контрола и додела државне помоћи.
Документација за подношење захтева:
- захтев са бизнис планом на прописаном обрасцу;
- фотокопија решења надлежног органа о упису у регистар, уколико подносилац захтева није регистрован у АПР;
- уверење са евиденције Националне службе за лице са инвалидитетом за
које се тражи субвенција;
- фотокопија личне карте лица са инвалидитетом за које се тражи субвенција;
- обавештење Пореске управе о поднетој појединачној пореској пријави
ППП ПД, поднетим у 3 месеца која претходе месецу у коме је поднет захтев;
- извод из електронске базе података Пореске управе (ЕБН - ПУРС) оверен
од стране послодавца, за пријаве поднете у 3 месеца која претходе месецу
у коме је поднет захтев;
- извод из банке као доказ да су уплаћени доприноси за обавезно социјално
осигурање, за пријаве поднете у 3 месеца која претходе месецу у коме је
поднет захтев;
- уверење Пореске управе ако нема запослених радника;
- завршни рачун оверен од стране Народне банке, за годину која претходи години у којој се подноси захтев или скраћени биланс успеха, односно
преглед прихода и расхода и финансијског резултата за претходну годину
за подносиоце захтева који воде просто књиговодство (завршни рачун не
достављају подносиоци захтева који су регистровали делатност у текућој
години);
- писана изјава подносиоца захтева о свим другим de minimis државним
помоћима које је добио у претходном трогодишњем фискалном периоду или
изјава подносиоца захтева да није користио de minimis државну помоћ;
- доказ о власништву/закупу пословног простора;
- доказ о власништву/закупу опреме;
- доказ о обезбеђеном пласману робе у земљи/иностранству, уколико подносилац захтева располаже истим.
Општина и Национална служба задржавају право да траже и друге доказе
релевантне за одлучивање о захтеву подносиоца.
III ДОНОШЕЊЕ ОДЛУКЕ
Одлука о додели субвенције за отварање нових радних места доноси се на
основу провере и бодовања поднетог захтева са бизнис планом.
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Провера поднетих захтева
Национална служба врши проверу поднетих захтева, односно проверу
испуњености услова јавног позива и приложене документације. Захтеви који
не испуњавају услове предвиђене јавним позивом неће се даље разматрати.
Бодовање поднетих захтева
Приликом бодовања захтева са бизнис планом узимају се у обзир следећи
критеријуми: врста делатности, претходно коришћена средства Националне
службе и општине, структура лица која се запошљавају, дужина обављања
делатности послодавца, повећање броја запослених код послодавца у претходна 3 месеца пословања, потребни ресурси (пословни простор, опрема и
обртна средства), тржиште продаје (купци и конкуренти), финансијски показатељи и процена важности поднетог захтева са бизнис планом за тржиште
општине.
Одлука о додели субвенције за отварање нових радних места за
особе са инвалидитетом
Одлуку о одобравању субвенција на основу мишљења Националне службе
и предлога одлуке Комисије за избор корисника средстава доноси општина, најмање једном месечно. Одлука о додели субвенције послодавцима за
отварање нових радних места за особе са инвалидитетом објављује се на
огласној табли општине. Општина задржава право да приликом одлучивања
по поднетом захтеву изврши евентуално смањење предвиђеног броја лица
из захтева са бизнис планом.
Захтеви који испуњавају услове јавног позива, а нису обухваћени одлуком о
додели субвенције за отварање нових радних места за особе са инвалидитетом биће у разматрању до утрошка финансијских средстава.
IV ЗАКЉУЧИВАЊЕ УГОВОРА
Председник општине, директор филијале Националне службе и подносилац
захтева закључују уговор којим се уређују међусобна права и обавезе и на
основу кога се врши исплата субвенције.
Документација за закључивање уговора:
- доказ о заснивању радног односа на неодређено време за лица која се
запошљавају (уговор о раду и пријава на обавезно социјално осигурање);
датум заснивања радног односа не сме да буде пре датума подношења
захтева;
- средства обезбеђења потраживања;
- потврда о пријему захтева за регистрацију менице (за правно лице);
- фотокопија картона депонованих потписа код пословне банке, важећег
у моменту пријема средстава обезбеђења и давања меничног овлашћења;
- фотокопија/очитана лична карта корисника средстава/жиранта;
- писани пристанак корисника средстава и жиранта за прикупљање и обраду
података о личности.
Средства обезбеђења су следећа:
1. ЗА ПРЕДУЗЕТНИКА:
- за одобрена средства у износу до 300.000,00 динара - две истоветне бланко личне менице корисника средстава са једним жирантом, са меничним
овлашћењима;
- за одобрена средства у износу од 300.001,00 до 600.000,00 динара - две
истоветне бланко личне менице корисника средстава са два жиранта, са
меничним овлашћењима.
Уколико корисник средстава није у могућности да обезбеди менице као средство обезбеђења за износе до 600.000,00 динара, може приложити једно од
доленаведених додатних средстава обезбеђења, с тим да гаранција банке у
овом случају мора бити у двоструко већој вредности од износа субвенције.
Додатна средства обезбеђења потраживања су:
- хипотека првог реда на непокретности двоструко веће вредности од износа
субвенције или
- заложно право на покретним стварима троструко веће вредности од износа
субвенције или
- гаранција банке у вредности износа субвенције у трајању од 30 месеци или
- уговорно јемство.
2. ЗА ПРАВНО ЛИЦЕ:
- за одобрена средства у износу до 600.000,00 динара - две истоветне бланко соло менице, са меничним овлашћењима или једно од доленаведених
додатних средстава обезбеђења.
Додатна средства обезбеђења по избору:
- хипотека првог реда на непокретности двоструко веће вредности од
износа субвенције или
- заложно право на покретним стварима троструко веће вредности од
износа субвенције или
- гаранција банке у вредности износа субвенције у трајању од 30 месеци.
Жирант може бити свако пословно способно физичко лице, не старије од
65 година, које има редовна месечна примања на име зараде или пензије,
независно од висине примања, као и физичко лице које самостално обавља
делатност (предузетник).
Покретна имовина која је предмет ручне залоге мора бити осигурана
најкраће у периоду трајања уговорне обавезе и полиса осигурања винку-
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лирана (пренето право коришћења) у корист Националне службе. Предмет
заложног права на покретној имовини не могу бити возила.
V ОБАВЕЗЕ ИЗ УГОВОРА
Послодавац - корисник субвенције дужан је да:
- лица са инвалидитетом за која је остварио право на субвенцију задржи у
радном односу на неодређено време, са пуним радним временом, у трајању
од најмање 12 месеци од дана заснивања радног односа; у случају престанка радног односа са лицем за које је оствaрено право, послодавац је у
обавези да у року од 30 дана од дана престанка радног односа заснује радни
однос на неодређено време са другим незапосленим лицем са инвалидитетом са евиденције Националне службе са територије општине Брус, и да
то лице задржи у радном односу најмање до истека уговором предвиђеног
рока, увећаног за период у коме је извршена замена;
- измирује обавезе по основу доприноса за обавезно социјално осигурање
у складу са законом;
- делатност у периоду реализације уговорне обавезе обавља на територији
општине;
- омогући Националној служби праћење реализације уговорне обавезе;
- достави Националној служби доказe о реализацији уговорне обавезе;
- обавести Националну службу о свим променама које су од значаја за реализацију уговора, у року од 8 дана од дана настанка промене.
Послодавац - корисник субвенције који не испуни обавезе утврђене уговором дужан је да Националној служби врати износ исплаћене субвенције,
сразмерно проценту реализације уговорне обавезе, увећане за законску
затезну камату од датума преноса средстава, а Национална служба се обавезује да уплаћена средства врати општини.
VI ОСТАЛЕ ИНФОРМАЦИЈЕ
Захтев са бизнис планом подноси се препорученом поштом или доставом
преко писарнице Националне службе за запошљавање - Испостава Брус или
Филијала Крушевац. Захтев се подноси на прописаном обрасцу који се може
добити у испостави Националне службе за запошљавање у Брусу.
Јавни позив биће објављен на сајту Националне службе за запошљавање:
www.nsz.gov.rs и огласној табли Филијале Крушевац - Испостава Брус и на
огласној табли и на сајту Општине Брус.
Додатне информације могу се добити у Националној служби за запошљавање - Филијала Крушевац, на бројеве телефона: 037/412-552 и 037/412516.
Јавни позив је отвoрен до 30.10.2014. године.
На основу Споразума о уређивању међусобних права и обавеза у реализацији програма или мера активне политике запошљавања између Националне службе за запошљавање и Општине Брус, број 400-120/2014-II од
27.02.2014. године и Анекса II Споразума о уређивању међусобних права
и обавеза у реализацији програма или мера активне политике запошљавања између Националне службе за запошљавање и Општине Брус, број
400-475/2014-II од 28.08.2014. године, а у складу са Националним планом
запошљавања, Локалним акционим планом запошљавања Општине Брус
за 2014. и Изменама и допунама Локалног акционог плана запошљавања у
Општини Брус за 2014. годину
Општина Брус у сарадњи са Националном службом
за запошљавање
Расписује
ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ ПРОГРАМА
СТРУЧНА ПРАКСА У 2014. ГОДИНИ
I ОПИС ПРОГРАМА И ВИСИНА СРЕДСТАВА
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 до 12 месеци,
односно у складу са актом о организацији и систематизацији послова код
послодавца, и то за незапослена лица са најмање четворогодишњим високим образовањем.
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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.
Tоком трајања програма стручне праксе ангажована лица остварују право на:
1. новчану помоћ у месечном износу од 12.000,00 динара, за лица са најмање четворогодишњим високим образовањем;
2. доприносе за случај повреде на раду и професионалне болести, у складу
са законом.
II УСЛОВИ И ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА КОНКУРИСАЊЕ
Услови
Право учешћа у реализацији програма стручне праксе може остварити
послодавац из приватног сектора, под условом:
- да своју делатност обавља на територији општине Брус;
- 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 уредно измирује обавезе по основу пореза и доприноса за обавезно
социјално осигурање;
- да ангажује незапослено лице пријављено на евиденцију Националне
службе - Филијала Крушевац - Испостава Брус, које: има високо четворогодишње образовање, нема радног искуства у струци или се стручно оспособљавало краће од времена потребног за полагање приправничког/стручног испита;
- да има кадровске и друге капацитете за стручно оспособљавање лица.
Документација за подношење захтева:
- захтев за учешће у програму на прописаном обрасцу Националне службе;
- фотокопија решења надлежног органа о упису у регистар, уколико подносилац захтева није регистрован у АПР;
- обавештење Пореске управе о поднетој појединачној пореској пријави
ППП ПД и извод из електронске базе података Пореске управе (ЕБП - ПУРС),
оверен од стране послодавца, за последњи месец који претходи месецу у
коме је поднет захтев;
- извод из банке о плаћеном порезу и доприносима за обавезно социјално осигурање, за пријаву поднету у месецу који претходи месецу у коме је
поднет захтев;
- извод из закона/општег акта послодавца, где је као услов за рад на одређеним пословима прописана обавеза обављања приправничког стажа;
- радна биографија ментора на прописаном обрасцу Националне службе.
Национална служба задржава право да тражи и друге доказе релевантне за
проверу испуњености услова из јавног позива по поднетом захтеву.
Начин подношења захтева
Захтев за учешће у програму подноси се надлежној организационој јединици Националне службе - Филијала Крушевац - Испостава Брус, непосредно
или поштом, на прописаном обрасцу који се може добити у организационој
јединици Националне службе - Филијала Крушевац - Испостава Брус.
III ДОНОШЕЊЕ ОДЛУКЕ
Национална служба за запошљавање проверава усклађеност поднетог
захтева и приложене документације са условима из јавног позива. Предлог одлуке по јавном позиву доноси Комисија Општине Брус за разматрање
пријава (захтева) послодаваца по прибављеном мишљењу Локалног савета
за запошљавање и Националне службе за запошљавање, а одлуку о спровођењу програма стручне праксе доноси Локални савет за запошљавање.
IV ЗАКЉУЧИВАЊЕ УГОВОРА
Национална служба за запошљавање, Општина Брус и послодавац у року до
30 дана од дана доношења одлуке о спровођењу програма стручне праксе
закључују уговор којим уређују међусобна права и обавезе. У циљу закључивања уговора, послодавац је у обавези да Националној служби достави
потписан уговор о стручном оспособљавању са незапосленим лицем на
стручној пракси.
Након закључивања уговора са послодавцем, Национална служба, Општина
Брус и лице на стручној пракси закључују уговор којим се регулишу међусобна права и обавезе. Датум почетка спровођења програма стручне праксе
мора бити после датума доношења одлуке о спровођењу програма стручне
праксе.
V ОБАВЕЗЕ ИЗ УГОВОРА
Послодавац је у обавези да:
- стручно оспособљава незапослено лице најмање у дужини трајања уговорне обавезе;
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- 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;
- 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 контролу реализације уговорних обавеза и
- обавести Националну службу о свим променама које су од значаја за реализацију уговора, у року од 8 дана од дана настанка промене.
У случају прекида стручног оспособљавања лица, у року од 30 дана од дана
отпочињања стручне праксе послодавац може да 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.
VI ОСТАЛЕ ИНФОРМАЦИЈЕ
Јавни позив биће објављен на сајту Националне службе за запошљавање:
www.nsz.gov.rs и огласној табли Филијале Крушевац - Испостава Брус и на
огласној табли и на сајту Општине Брус. Све додатне информације могу се
добити у Националној служби за запошљавање - Филијала Крушевац, број
телефона: 037/412-551.
Јавни позив је отворен до 30.10.2014. године.
На основу члана 3 став 1 тачка 1 Споразума о уређивању међусобних права и
обавеза у реализацији програма или мера активне политике запошљавања,
закљученог између Националне службе за запошљавање и Града Смедерева, број 3001-101-3/2014, од 21.05.2014. године, а у складу са Локалним
акционим планом запошљавања Града Смедерева за 2014. годину, број 02038/2014-07, усвојеног на 123. седници Градског већа 02.04.2014. године
НАЦИОНАЛНА СЛУЖБА ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ
Расписује
ЈАВНИ ПОЗИВ
НЕЗАПОСЛЕНИМ ЛИЦИМА ЗА ДОДЕЛУ СУБВЕНЦИЈЕ
ЗА САМОЗАПОШЉАВАЊЕ У 2014. ГОДИНИ
I ОСНОВНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ
Субвенција за самозапошљавање намењена је незапосленим лицима која
се воде на евиденцији Националне службе за запошљавање - Одсек Смедерево (у даљем тексту: Национална служба) и имају завршену обуку за
започињање сопственог посла.
Субвенција за самозапошљавање додељује се незапосленом лицу у једнократном износу од 150.000,00 динара, ради оснивања радње или другог
облика предузетништва или оснивања привредног друштва, уколико оснивач заснива у њему радни однос.
Незапослено лице које оствари право на субвенцију за самозапошљавање у
обавези је да обавља регистровану делатност најмање 12 месеци.
Право на субвенцију може се остварити и удруживањем више незапослених
лица, оснивањем привредног друштва ради самозапошљавања. Уколико
се више незапослених лица удружи, у складу са законом, свако лице појединачно подноси захтев за самозапошљавање и остваривање права на субвенцију од 150.000,00 динара.
Право на субвенцију за самозапошљавање не може да оствари
незапослени:
- за обављање делатности у области експлоатације угља, за обављање
делатности пољопривредног газдинства, такси превоза, мењачница, коцкања и клађења и у другим областима у складу са списком несубвенционисаних делатности објављеним на сајту Националне службе и на огласној
табли НСЗ - Филијала Смедерево, Одсек Смедерево;
- за оснивање удружења грађана;
- који је остварио право на исплату новчане накнаде у једнократном износу
за самозапошљавање;
- који је користио субвенцију за самозапошљавање по јавном позиву Националне службе у току претходне 3 године.
У току трајања јавног позива незапослено лице може само једном поднети
захтев за одобравање субвенције.
Јавни позив за доделу субвенције за самозапошљавање представља основ
за добијање de minimis државне помоћи.
Јавни позив је отворен до 07.11.2014. године.
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II ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЕВА
Услови
Право на доделу субвенције за самозапошљавање може остварити незапослени ако је:
- поднео захтев са бизнис планом;
- пријављен на евиденцију незапослених Националне службе за запошљавање, Одсек Смедерево, најмање 30 дана пре дана подношења захтева и
- завршио инструктивну обуку за самозапошљавање по плану и програму
обуке у организацији Националне службе или друге одговарајуће организације.
Документација за подношење захтева:
- захтев са бизнис планом на прописаном обрасцу;
- доказ о завршеној обуци, уколико није завршена у организацији Националне службе;
- писана изјава подносиоца захтева о свим другим de minimis државним
помоћима које је добио у претходном трогодишњем фискалном периоду;
- доказ о власништву пословног простора, уколико подносилац захтева располаже истим и
- доказ о власништву опреме, уколико подносилац захтева располаже истом.
Национална служба задржава право да тражи и друге доказе релевантне за
одлучивање о захтеву подносиоца.
Начин подношења захтева
Захтев са бизнис планом, у два примерка, подноси се надлежној организационој јединици Национaлне службе, Одсек Смедерево, непосредно или
поштом, на прописаном обрасцу који се може добити у организационој јединици Национaлне службе, Одсек Смедерево.
III ДОНОШЕЊЕ ОДЛУКЕ
Одлука о додели субвенције за самозапошљавање доноси се на основу провере и бодовања поднетог захтева са бизнис планом, уз претходну сагласност ЛСЗ Града Смедерева.
Провера поднетих захтева
Национална служба врши проверу поднетих захтева, односно проверу
испуњености услова јавног позива и приложене документације. Захтеви који
не испуњавају услове предвиђене јавним позивом неће се даље разматрати.
Бодовање поднетих захтева
Приликом бодовања захтева са бизнис планом узимају се у обзир следећи
критеријуми: резултат обуке из предузетништва, врста делатности, структура лица која се запошљавају, тржиште (купци, конкуренти и добављачи),
потребни ресурси (пословни простор и опрема), финансијски показатељи и
процена важности поднетог захтева са бизнис планом за локално тржиште
рада.
Критеријуми за оцену бизнис плана објављују се на огласној табли надлежне филијале - Одсек Смедерево, даном објављивања јавног позива.
Одлука о додели субвенције за самозапошљавање
Одлуку о додели субвенције за самозапошљавање незапосленим лицима
доноси директор филијале Националне службе, уз претходну сагласност
ЛСЗ Града Смедерева. Одлука о додели субвенције за самозапошљавање
објављује се на огласној табли надлежне филијале - Одсек Смедерево.
Приликом доношења одлуке узима се у обзир и датум подношења захтева,
односно уколико постоји већи број захтева са истим бројем бодова, предност ће се дати захтевима који су раније поднети.
Захтеви који испуњавају услове јавног позива, а нису обухваћени одлуком
о додели субвенције за самозапошљавање, биће у разматрању до утрошка финансијских средстава. Подносиоци ових захтева биће обавештени о
коначном статусу њихових захтева након утрошка средстава.

Документација за закључивање уговора:
- фотокопија решења надлежног органа о упису у регистар, уколико ниje
регистрован у АПР
- фотокопија решења о ПИБ-у
- фотокопија пријаве на обавезно социјално осигурање
- фотокопија уговора о отварању рачуна или картице текућег рачуна
- фотокопија картона депонованих потписа
- фотокопија личне карте корисника субвенције
- инструмент обезбеђења уговорних обавеза
- фотокопија личне карте жиранта и други докази у зависности од статуса
жиранта и
- писани пристанак подносиоца захтева и жиранта за прикупљање и обраду
података о личности на прописаном обрасцу Националне службе.
Средства обезбеђења уговорних обавеза
Приликом закључивања уговора подноси се једно од наведених средстава
обезбеђења уговорних обавеза, и то:
- две истоветне бланко личне менице корисника средстава са једним жирантом и меничним овлашћењима или
- заложно право на покретну имовину (осим возила) троструко веће вредности од износа субвенције или
- хипотека првог реда на непокретности двоструко веће вредности од износа
субвенције или
- гаранција банке двоструко веће вредности од износа субвенције или
- уговорно јемство.
Жирант може бити свако пословно способно физичко лице, не старије од
65 година, које има редовна месечна примања на име зараде или пензије,
независно од висине примања, као и физичко лице које самостално обавља
своју делатност (предузетник).
Покретна имовина која је предмет ручне залоге мора бити осигурана
најкраће у периоду трајања уговорне обавезе и полиса осигурања винкулирана (пренето право коришћења) у корист Националне службе.
V ОБАВЕЗЕ ИЗ УГОВОРА
Корисник субвенције дужан је да:
- обавља регистровану делатност најмање 12 месеци, почев од дана отпочињања обављања делатности на територији града Смедерева;
- редовно измирује обавезе по основу јавних прихода, од дана отпочињања
делатности до периода наведеног у уговору;
- Националној служби омогући праћење реализације уговорне обавезе;
- Националној служби достави доказе о реализацији уговорне обавезе и
- обавести Националну службу о свим променама које су од значаја за реализацију уговора, у року од 8 дана од дана настанка промене.
У случају да корисник средстава не испуни обавезе утврђене уговором,
дужан је да Националној служби врати износ исплаћене субвенције, сразмерно проценту реализације уговорне обавезе, увећан за законску затезну
камату од датума преноса средстава.

www.nsz.gov.rs
У служби
клијената

IV ЗАКЉУЧИВАЊЕ УГОВОРА
Директор филијале Националне службе и подносилац захтева у року до 30
дана од дана доношења Oдлуке о одобравању субвенције за самозапошљавање незапослених лица закључују уговор којим се уређују међусобна права
и обавезе и на основу кога се врши исплата субвенције. Лице је у обавези
да отпочне обављање регистроване делатности након подношења захтева,
а најкасније до датума потписивања уговора.
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У ОВОМ БРОЈУ

355

СЛОБОДНИХ РАДНИХ
МЕСТА

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

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

Бесплатна публикација о запошљавању

08.10.2014. | Број 590|
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РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ДРЖАВНА РЕВИЗОРСКА ИНСТИТУЦИЈА
На основу члана 25 став 3 тачка 4 Закона о Државној ревизорској
институцији („Службени гласник РС“, бр. 101/05, 54/07 и 36/10), члана
61 став 1 Закона о државним службеницима („Службени гласник РС“,
бр. 79/05, 81/05 - исправка, 83/05 - исправка, 64/07, 67/07 - исправка,
116/08, 104/09 и 99/14), Државна ревизорска институција оглашава

ЈАВНИ КОНКУРС
I Орган у коме се радна места попуњавају:
Државна ревизорска институција, Београд, Макензијева 41
II Радна места која се попуњавају:
- Стручне оспособљености, знања и вештине које се проверавају у
изборном поступку
- Услови за рад на радном месту

1. Радно место виши саветник у ревизији, звање
виши саветник, Сектор за ревизију буџета локалних
власти
са местом рада у Београду - 1 извршилац

2. Радно место самостални саветник у ревизији,
звање самостални саветник, Сектор за ревизију
буџета локалних власти

са местом рада у Београду - 1 извршилац, са местом рада
у Нишу - 1 извршилац, са местом рада у Новом Саду - 1
извршилац, са местом рада у Крагујевцу - 2 извршиоца

3. Радно место саветник у ревизији, звање саветник,
Сектор за ревизију буџета локалних власти
са местом рада у Нишу - 1 извршилац, са местом рада у
Новом Саду - 1 извршилац, са местом рада у Крагујевцу - 1
извршилац

4. Радно место млађи саветник у ревизији, звање
млађи саветник, Сектор за ревизију буџета локалних
власти
са местом рада у Београду - 1 извршилац, са местом рада у
Нишу - 1 извршилац

Стручне оспособљености, знања и вештине које се проверавају у изборном поступку за радно место (под редним бројем
1, 2, 3 и 4): познавање Закона о Државној ревизорској институцији,
прописа из области буџетског система Републике Србије, Закона о
локалној самоуправи - усмено, познавање једног светског језика усмено, познавање рада на рачунару - практичним радом на рачунару, вештина комуникације - усмено.

5. Радно место виши саветник у ревизији, звање
виши саветник, Сектор за ревизију организација
обавезног социјалног осигурања

са местом рада у Београду - 1 извршилац, са местом рада
у Крагујевцу - 2 извршиоца, са местом рада у Нишу - 1
извршилац

6. Радно место самостални саветник у ревизији,
звање самостални саветник, Сектор за ревизију
организација обавезног социјалног осигурања
са местом рада у Београду - 1 извршилац

7. Радно место млађи саветник у ревизији, звање
млађи саветник, Сектор за ревизију организација
обавезног социјалног осигурања

са местом рада у Београду - 1 извршилац, са местом рада у
Крагујевцу - 1 извршилац

Стручне оспособљености, знања и вештине које се проверавају у изборном поступку за радно место (под редним бројем
5, 6 и 7): познавање Закона о Државној ревизорској институцији,
прописа из области буџетског система Републике Србије, прописа из

16

| Број 590 | 08.10.2014.

области обавезног социјалног осигурања - усмено, познавање једног
светског језика - усмено, познавање рада на рачунару - практичним
радом на рачунару, вештина комуникације - усмено.

8. Радно место виши саветник у ревизији, звање
виши саветник, Сектор за ревизију јавних предузећа,
привредних друштава и других правних лица
које је основао или има учешће у капиталу или у
управљању корисник јавних средстава
са местом рада у Крагујевцу - 2 извршиоца

Стручне оспособљености, знања и вештине које се проверавају у изборном поступку за радно место (под редним бројем
8): познавање Закона о Државној ревизорској институцији, Закона
о буџетском систему, Закона о рачуноводству, Закона о ревизији,
Закона о јавним предузећима, Међународних рачуноводствених стандарда, Међународних стандарда ревизије и Међународних стандарда финансијског извештавања - усмено, познавање једног светског
језика - усмено, познавање рада на рачунару - практичним радом на
рачунару, вештина комуникације - усмено.

9. Радно место самостални саветник у ревизији,
звање самостални саветник, Сектор за ревизију
јавних предузећа, привредних друштава и других
правних лица које је основао или има учешће
у капиталу или у управљању корисник јавних
средстава
са местом рада у Нишу - 1 извршилац, са местом рада у
Крагујевцу - 1 извршилац

10. Радно место саветник у ревизији, звање
саветник, Сектор за ревизију јавних предузећа,
привредних друштава и других правних лица
које је основао или има учешће у капиталу или у
управљању корисник јавних средстава
са местом рада у Крагујевцу - 1 извршилац

11. Радно место млађи саветник у ревизији,
звање млађи саветник, Сектор за ревизију јавних
предузећа, привредних друштава и других правних
лица које је основао или има учешће у капиталу или
у управљању корисник јавних средстава
са местом рада у Београду - 1 извршилац

Стручне оспособљености, знања и вештине које се проверавају у изборном поступку за радно место (под редним бројем
9, 10 и 11): познавање Закона о Државној ревизорској институцији,
Закона о буџетском систему, Закона о рачуноводству, Закона о ревизији, Закона о јавним предузећима - усмено, познавање једног светског језика - усмено, познавање рада на рачунару - практичним радом
на рачунару, вештина комуникације - усмено.

12. Радно место виши саветник у ревизији, звање
виши саветник, Сектор за ревизију Народне банке
Србије, јавних агенција и других корисника јавних
средстава
са местом рада у Београду - 1 извршилац

Стручне оспособљености, знања и вештине које се проверавају у изборном поступку за радно место (под редним бројем
12): познавање Закона о Државној ревизорској институцији, прописа из области буџетског система Републике Србије, прописа из
области рада Народне банке Србије, Закона о рачуноводству, Закона о ревизији, Међународних рачуноводствених стандарда, Међународних стандарда ревизије и Међународних стандарда финансијског
извештавања - усмено, познавање једног светског језика - усмено,
познавање рада на рачунару - практичним радом на рачунару, вештина комуникације - усмено.

13. Радно место самостални саветник у ревизији,
звање самостални саветник, Сектор за ревизију
Народне банке Србије, јавних агенција и других
корисника јавних средстава
са местом рада у Београду - 1 извршилац

14. Радно место саветник у ревизији, звање
саветник, Сектор за ревизију Народне банке Србије,
јавних агенција и других корисника јавних средстава
са местом рада у Београду - 1 извршилац
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15. Радно место млађи саветник у ревизији, звање
млађи саветник, Сектор за ревизију Народне банке
Србије, јавних агенција и других корисника јавних
средстава
са местом рада у Београду - 1 извршилац

Стручне оспособљености, знања и вештине које се проверавају у изборном поступку за радно место (под редним бројем
13, 14 и 15): познавање Закона о Државној ревизорској институцији,
прописа из области буџетског система Републике Србије, прописа из
области рада Народне банке Србије, Закона о рачуноводству, Закона
о ревизији - усмено, познавање једног светског језика - усмено, познавање рада на рачунару - практичним радом на рачунару, вештина
комуникације - усмено.

16. Радно место оператер, звање референт, Сектор
подршке ревизији, Служба за информационе
технологије
са местом рада у Београду - 1 извршилац

Стручне оспособљености, знања и вештине које се проверавају у изборном поступку за радно место (под редним бројем
16): познавање Закона о Државној ревизорској институцији - усмено;
познавање МS оперативних система и/или управљању рачунарским
мрежама - практичним радом на рачунару; познавање енглеског језика - усмено; вештина комуникације - усмено.

17. Радно место млађи саветник у ревизији, у
својству приправника у Сектору за ревизију
организација обавезног социјалног осигурања

са местом рада у Нишу - 1 извршилац, са местом рада у
Новом Саду - 1 извршилац

18. Радно место млађи саветник у ревизији, у
својству приправника у Сектору за ревизију јавних
предузећа, привредних друштава и других правних
лица које је основао или има учешће у капиталу или
у управљању корисник јавних средстава
са местом рада у Београду - 1 извршилац, са местом рада у
Нишу - 1 извршилац

19. Радно место млађи саветник у ревизији, звање
млађи саветник у ревизији, у својству приправника
у Сектору за ревизију Народне банке Србије, јавних
агенција и других корисника јавних средстава
са местом рада у Београду - 1 извршилац

Знања и вештине које се проверавају у изборном поступку за
радно место (под редним бројем 17, 18 и 19): познавање једног
светског језика - усмено, познавање рада на рачунару - практичним
радом на рачунару, вештина комуникације - усмено.
Услови за рад на свим радним местима вишег саветника
у ревизији са звањем виши саветник у свим секторима за
ревизију (под редним бројем: 1, 5, 8 и 12): високо образовање
из области економских или правних наука, на основним академским
студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским
студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању
од најмање четири године или специјалистичким студијама на факултету; најмање седам година радног искуства у струци, од чега три
године искуства на пословима који су повезани са надлежностима
институције; положен државни стручни испит; познавање једног светског језика; познавање рада на рачунару.
Услови за рад на свим радним местима самосталног саветника у ревизији са звањем самостални саветник у свим секторима за ревизију (под редним бројем: 2, 6, 9 и 13): високо
образовање из области економских или правних наука, на основним
академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер
академским студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама
у трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама
на факултету; најмање пет година радног искуства у струци, од чега
две године искуства на пословима који су повезани са надлежностима
институције; положен државни стручни испит; познавање једног светског језика; познавање рада на рачунару.
Услови за рад на радном месту саветника у ревизији са
звањем саветник у свим секторима за ревизију (под редним
бројем 3, 10 и 14): високо образовање из области економских или
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правних наука, на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама,
односно на основним студијама у трајању од најмање четири године
или специјалистичким студијама на факултету; најмање три године
радног искуства у струци, од чега једна година искуства на пословима
који су повезани са надлежностима институције; положен државни
стручни испит; познавање једног светског језика; познавање рада на
рачунару.
Услови за рад на радном месту млађи саветника у ревизији
са звањем млађи саветник (под редним бројем 4, 7, 11 и 15):
високо образовање из области економских или правних наука, на
основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова,
мастер академским студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним
студијама у трајању од најмање четири године или специјалистичким
студијама на факултету; завршен приправнички стаж или најмање
пет година радног стажа у државним органима; положен државни
стручни испит; познавање једног светског језика; познавање рада на
рачунару.
Услови за рад на радном месту оператер (под редним бројем
16): средња школа; најмање две године радног искуства на информатичким пословима; искуство у примени МS оперативних система и/или
управљању рачунарским мрежама; положен државни стручни испит;
познавање енглеског језика.
Услови за рад на свим радним местима млађи саветник у
ревизији, у својству приправника (под редним бројем 17, 18 и
19): високо образовање из области економских или правних наука, на
основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова,
мастер академским студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним
студијама у трајању од најмање четири године или специјалистичким
студијама на факултету; познавање једног светског језика; познавање
рада на рачунару.
ЗАЈЕДНИЧКО ЗА СВА РАДНА МЕСТА:
Адреса на коју се подносе пријаве: Државна ревизорска институција, Београд, Макензијева 41, са назнаком: „За јавни конкурс“.
Лица која су задужена за давање обавештења о конкурсу:
Љиљана Чегар, број телефона: 011/304-22-31 и Тања Зекић, број
телефона: 011/304-22-15.
Услови за рад на свим радним местима: држављанство Републике Србије, да је учесник конкурса пунолетан, да учеснику конкурса раније није престајао радни однос у државном органу због теже
повреде дужности из радног односа и да није осуђиван на казну
затвора од најмање шест месеци.
Рок за подношење пријава на конкурс: Рок за подношење пријава на конкурс је 10 дана и почиње да тече наредног дана од дана
оглашавања јавног конкурса у периодичном издању огласа Националне службе за запошљавање.
Докази који се прилажу уз пријаву на конкурс: пријава, потписана својеручно, са биографијом и наводима о досадашњем радном
искуству; оригинал или оверена фотокопија уверења о држављанству; оригинал или оверена фотокопија извода из матичне књиге
рођених; оригинал или оверена фотокопија доказа о одговарајућој
стручној спреми; оверена фотокопија радне књижице; оригинал или
оверена фотокопија доказа о положеном државном стручном испиту за рад у државним органима, односно о положеном правосудном
испиту када је правосудни испит услов за рад на радном месту; оригинал или оверена фотокопија исправа којима се доказује тражено радно искуство (потврде, решења и други акти из којих се види на којим
пословима и са којом стручном спремом је стечено радно искуство).
Кандидати који конкуришу за радна места на којима се врши пријем
приправника не достављају доказе о положеном државном стручном
испиту за рад у државним органима, нити исправе којима се доказује
тражено радно искуство.
Фотокопије доказа које се прилажу уз пријаву морају бити оверене
код јавног бележника или у општини или у суду.
Државни службеник који се пријављује на јавни конкурс уместо уверења о држављанству и извода из матичне књиге рођених подноси
решење о распоређивању или премештају на радно место у органу у
коме ради или решење да је нераспоређен.
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Кандидати који конкуришу на радно место за које је предвиђено
познавање једног светског језика пожељно је да у пријави наведу који
светски језик познају, ради организовања усмене провере.
Са кандидатима чије су пријаве благовремене, потпуне и јасне, уз које
су приложени сви потребни докази и који испуњавају услове за рад на
радним местима која се попуњавају, изборни поступак ради провере
стручне оспособљености, знања и вештина обавиће се у Београду,
почев од 14. новембра 2014. године, а о термину и месту учесници
конкурса биће обавештени на контакте (бројеве телефона) које наведу у својим пријавама.
Уколико је за проверу предвиђено знање, односно познавање рада
на рачунару, само за кандидате који успешно заврше ову проверу
вршиће се провера познавања једног светског језика, уколико је
ова провера предвиђена, а за кандидате који успешно заврше и ову
проверу, биће проведена провера других стручних оспособљености,
знања и вештина, наведених у тексту огласа о јавном конкурсу.
Практичан рад на рачунару подразумева реализацију задатака који
обухватају: обраду текста, табеларно израчунавање, слање електронске поште у стандардним програмима - пакет МS Оffice 2010, Интернет
(Интернет Explorer).
Напомене: Радни однос се заснива на неодређено време, а за приправника на одређено време и траје једну годину. Кандидати који
први пут заснивају радни однос у државном органу подлежу пробном
раду од шест месеци, осим кандидата који конкуришу за радна места на којима се врши пријем приправника. Кандидати без положеног државног стручног испита примају се на рад под условом да тај
испит положе до окончања пробног рада. Кандидати са положеним
правосудним испитом уместо уверења о положеном стручном испиту достављају уверење о положеном правосудном испиту. Кандидати
који конкуришу на више радних места подносе појединачне пријаве
за свако радно место на које конкуришу, у којима наводе уз коју од
пријава су приложили тражене доказе. Ако је за неко радно место
наведено више места рада, за свако место рада се подноси појединачна пријава. У пријави је пожељно назначити редни број радног места
по конкурсу. Неблаговремене, недопуштене, неразумљиве или непотпуне пријаве и пријаве уз које нису приложени сви потребни докази
биће одбачене.
Овај оглас објављује се на интернет презентацији Државне ревизорске институције, на интернет презентацији Службе за управљање
кадровима, на порталу е-управе, на огласној табли, интернет презентацији и периодичном издању огласа Националне службе за запошљавање.

Б Е О Г РА Д
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ВЛАДА
СЛУЖБА ЗА УПРАВЉАЊЕ КАДРОВИМА
Београд

На основу члана 68 став 1 Закона о државним службеницима („Службени гласник РС“, бр. 79/05, 81/05 - исправка, 83/05 - исправка, 64/07,
67/07 - исправка, 116/08, 104/09 и 99/14), члана 17 став 2 и члана
20 Уредбе о спровођењу интерног и јавног конкурса за попуњавање
радних места у државним органима („Службени гласник РС“, бр. 41/07
- пречишћени текст и 109/09), Служба за управљање кадровима оглашава

ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ПОЛОЖАЈА
Орган у ком се попуњавају положаји:
Министарство државне управе и локалне самоуправе - Београд, Бирчанинова 6
Положаји који се попуњавају:

1. Помоћник министра - руководилац Сектора за
државну управу, радно-правне односе и плате положај у трећој групи
УСЛОВИ: стечено високо образовање из научне области правне науке на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ
бодова, мастер академским студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на
основним студијама у трајању од најмање 4 године или специјалис-
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тичким студијама на факултету; положен државни стручни испит за
рад у државним органима; најмање 9 година радног искуства у струци; познавање рада на рачунару; држављанство Републике Србије;
да учеснику конкурса раније није престајао радни однос у државном
органу због теже повреде дужности из радног односа и да није осуђиван на казну затвора од најмање шест месеци.
У изборном поступку проверавају се: познавање области из
делокруга Сектора за државну управу, радно-правне односе и плате;
стручна оспособљеност за рад на положају и вештина комуникације
- увидом у податке из пријаве и разговором; познавање рада на рачунару - практичним радом на рачунару или увидом у доказ о познавању рада на рачунару; вештинa аналитичког резоновања и логичког
закључивања, организационе способности и вештина руковођења посредно, путем стандардизованих тестова.
Трајање рада на положају и место рада: рад на положају траје
пет година, а место рада је Београд, Бирчанинова 6.

2. Помоћник министра - руководилац Сектора за
европске интеграције, међународну сарадњу и
пројекте - положај у трећој групи
УСЛОВИ: стечено високо образовање из научне, односно стручне
области у оквиру образовно-научног поља друштвено-хуманистичких
или техничко-технолошких наука на основним академским студијама
у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама,
специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање
4 године или специјалистичким студијама на факултету; положен
државни стручни испит за рад у државним органима; најмање 9 година радног искуства у струци; знање најмање једног светског језика;
познавање рада на рачунару; држављанство Републике Србије; да
учеснику конкурса раније није престајао радни однос у државном
органу због теже повреде дужности из радног односа и да није осуђиван на казну затвора од најмање шест месеци.
У изборном поступку проверавају се: познавање области из
делокруга Сектора за европске интеграције, међународну сарадњу и
пројекте; познавање права Европске уније; стручна оспособљеност
за рад на положају и вештина комуникације - увидом у податке из
пријаве и разговором; знање најмање једног светског језика - увидом у доказ о знању најмање једног светског језика; познавање рада
на рачунару - практичним радом на рачунару или увидом у доказ о
познавању рада на рачунару; вештинa аналитичког резоновања и
логичког закључивања, организационе способности и вештина руковођења - посредно, путем стандардизованих тестова.
Трајање рада на положају и место рада: рад на положају траје
пет година, а место рада је Београд, Бирчанинова 6.

3. Помоћник министра - руководилац Сектора за
људска и мањинска права, регистре и матичне књиге
- положај у трећој групи
УСЛОВИ: стечено високо образовање из научне области правне науке на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ
бодова, мастер академским студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на
основним студијама у трајању од најмање 4 године или специјалистичким студијама на факултету; положен државни стручни испит за
рад у државним органима; најмање 9 година радног искуства у струци; познавање рада на рачунару; држављанство Републике Србије;
да учеснику конкурса раније није престајао радни однос у државном
органу због теже повреде дужности из радног односа и да није осуђиван на казну затвора од најмање шест месеци.
У изборном поступку проверавају се: познавање области из
делокруга Сектора за људска и мањинска права, регистре и матичне
књиге; стручна оспособљеност за рад на положају и вештина комуникације - увидом у податке из пријаве и разговором; познавање рада
на рачунару - практичним радом на рачунару или увидом у доказ о
познавању рада на рачунару; вештинa аналитичког резоновања и
логичког закључивања, организационе способности и вештина руковођења - посредно, путем стандардизованих тестова.
Трајање рада на положају и место рада: рад на положају траје
пет година, а место рада је Београд, Бирчанинова 6.

4. Помоћник министра - руководилац Сектора за
нормативне послове - положај у трећој групи
Национална служба за запошљавање • www.nsz.gov.rs

Администрација и управа
УСЛОВИ: стечено високо образовање из научне области правне науке на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ
бодова, мастер академским студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на
основним студијама у трајању од најмање 4 године или специјалистичким студијама на факултету; положен државни стручни испит за
рад у државним органима; најмање 9 година радног искуства у струци; познавање рада на рачунару; држављанство Републике Србије;
да учеснику конкурса раније није престајао радни однос у државном
органу због теже повреде дужности из радног односа и да није осуђиван на казну затвора од најмање шест месеци.
У изборном поступку проверавају се: познавање области из
делокруга Сектора за нормативне послове; стручна оспособљеност за
рад на положају и вештина комуникације - увидом у податке из пријаве и разговором; познавање рада на рачунару - практичним радом на
рачунару или увидом у доказ о познавању рада на рачунару; вештинa
аналитичког резоновања и логичког закључивања, организационе
способности и вештина руковођења - посредно, путем стандардизованих тестова.
Трајање рада на положају и место рада: рад на положају траје
пет година, а место рада је Београд, Бирчанинова 6.

5. Секретар - положај у трећој групи
УСЛОВИ: стечено високо образовање из научне области правне науке на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ
бодова, мастер академским студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на
основним студијама у трајању од најмање 4 године или специјалистичким студијама на факултету; положен државни стручни испит за
рад у државним органима; најмање 9 година радног искуства у струци; познавање рада на рачунару; држављанство Републике Србије;
да учеснику конкурса раније није престајао радни однос у државном
органу због теже повреде дужности из радног односа и да није осуђиван на казну затвора од најмање шест месеци.
У изборном поступку проверавају се: познавање области из
делокруга Министарства за државну управу и локалну самоуправу и
посебна знања везана за послове Секретаријата, стручна оспособљеност за рад на положају и вештина комуникације - увидом у податке
из пријаве и разговором; познавање рада на рачунару - практичним
радом на рачунару или увидом у доказ о познавању рада на рачунару;
вештинa аналитичког резоновања и логичког закључивања, организационе способности и вештина руковођења - посредно, путем стандардизованих тестова.
Трајање рада на положају и место рада: рад на положају траје
пет година, а место рада је Београд, Бирчанинова 6.
ЗАЈЕДНИЧКО ЗА ПОЛОЖАЈЕ КОЈИ СЕ ОГЛАШАВАЈУ:
Рок за подношење пријаве на конкурс и садржина пријаве:
Рок за подношење пријаве на конкурс је 15 дана. Рок почиње да
тече наредног дана од дана када је конкурс оглашен у периодичном
издању огласа Националне службе за запошљавање. Пријава на конкурс садржи: име и презиме кандидата, датум и место рођења, адресу
становања, податке о образовању, податке о врсти и дужини радног
искуства са кратким описом послова на којима је кандидат радио до
подношења пријаве на конкурс и одговорности на тим пословима,
податке о стручном усавршавању и податке о посебним областима
знања.
Докази који се прилажу уз пријаву на јавни конкурс: уверењe о држављанству; извод из матичне књиге рођених; диплома о
стручној спреми; исправе којима се доказује радно искуство у струци
(потврде, решења и други акти из којих се види на којим пословима,
са којом стручном спремом и у ком периоду је стечено радно искуство); радна књижица; уверење о положеном државном стручном
испиту за рад у државним органима (лица са положеним правосудним испитом уместо уверења о положеном државном стручном испиту достављају уверење о положеном правосудном испиту); доказ о
познавању рада на рачунару; доказ о знању једног светског језика за
положај помоћник министра - руководилац Сектора за европске интеграције, међународну сарадњу и пројекте.
Лице које нема положен државни стручни испит може да поднесе
пријаву на конкурс, с тим што је дужно да пријави полагање тог испита у Министарству државне управе и локалне самоуправе у року од
5 дана од дана истека рока за подношење пријава на конкурс и да
Служби за управљање кадровима достави доказ о положеном државном стручном испиту у року од 20 дана од дана истека рока за подноБесплатна публикација о запошљавању

шење пријава на конкурс за попуњавање положаја.
Сви докази прилажу се у оригиналу или у фотокопији која је оверена
у општини или суду или од јавног бележника.
Адреса на коју се подносе пријаве за конкурс: Влада, Служба за
управљање кадровима, 11070 Нови Београд, Булевар Михајла Пупина
2, са назнаком: „За јавни конкурс - попуњавање положаја (навести
назив положаја за који се подноси пријава)“.
Лице задужено за давање обавештења о конкурсу: Весна
Арсенијевић, број телефона: 011/313-09-01, Служба за управљање
кадровима.
На веб страници Службе за управљање кадровима - www.suk.gov.rs могу се погледати послови положаја који се попуњава, а у Служби за
управљање кадровима може се извршити увид у делокруг рада положаја који се попуњава.
Напомена: Неблаговремене, недопуштене, неразумљиве или непотпуне пријаве и пријаве уз које нису приложени сви тражени докази, у
оригиналу или фотокопији овереној у општини или суду или од јавног
бележника (осим доказа о оспособљености за рад на рачунару), биће
одбачене. Лице које нема писани доказ о успешно завршеној обуци
која одговара захтеваној оспособљености за рад на рачунару, подлеже практичној провери вештине рада на рачунару.
Овај оглас објављује се на интернет страници Министарства за
државну управу и локалну самоуправу, на интернет страници Службе за управљање кадровима, на порталу е-управе, на огласној табли,
интернет страници и у периодичном издању огласа Националне службе за запошљавање.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА
ПОРЕСКА УПРАВА
Београд

На основу члана 169б став 1 Закона о пореском поступку и пореској
администрацији („Сл. гласник РС“, бр. 80/02, 84/02 - исправка, 23/03 исправка, 70/03, 55/04, 61/05, 85/05 - други закон, 62/06 - други закон,
61/07, 20/09, 72/09 - други закон, 53/10, 101/11, 2/12 - исправка,
93/12, 47/13, 108/13 и 68/14), члана 169 став 2 Унутрашњег уређења и
систематизације радних места у Министарству финансија и привреде
- Пореска управа 08 број 112-01-1/221-1-2013 од 08.04.2013. године,
са изменама и допунама 08 број 112-01-3/105-1-2013 од 28.10.2013.
године и 08 број 112-01-1/79-1-2014 од 05.03.2014. године и Решења
о постављењу заменика директора Пореске управе у Министарству
финансија 24, број 119-8618/2014 од 05.08.2014. године
Оглашава

ЈАВНИ КОНКУРС
ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ИЗВРШИЛАЧКИХ РАДНИХ МЕСТА
У МИНИСТАРСТВУ ФИНАНСИЈА - ПОРЕСКОЈ УПРАВИ
I Oрган у коме се раднa места попуњавају:
Министарство финансија - Пореска управа, Београд, Саве Машковића 3-5
II Радна места којa се попуњавају:

1. Канцеларијско-евиденциони послови, у звању
виши порески референт - остале функције, у
Министарству финансија - Пореској управи,
Централи, према условима за радно место
под редним бројем 4 Унутрашњег уређења и
систематизације радних места у Министарству
финансија - Пореској управи
1 извршилац

Опис послова: oбавља послове: пријем, евиденцију, дистрибуцију и
експедицију поште; кореспонденцију, пријем и слање електронске
поште и факсова за потребе директора Пореске управе и помоћника
директора; организовање састанака и пријем странака; припрема путних налога; обавља и друге канцеларијске послове по налогу заменика директора Пореске управе.
УСЛОВИ: средња стручна спрема - друштвеног, природног или техничког смера, радно искуство у струци од најмање 3 године, положен
државни стручни испит, оспособљеност за рад на рачунару, комуникативност.
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Администрација и управа
Стручне оспособљености, знања и вештине које се проверавају у
изборном поступку: познавање Закона о пореском поступку и пореској администрацији и провера вештине комуникације - усменим путем.

Рок за подношење пријава на конкурс: Рок за подношење пријава је 8 дана и почиње да тече наредног дана од дана објављивања у
„Службеном гласнику Републике Србије“.

2. Самостални инспектор пореске полиције, у звању
самостални порески инспектор - основне функције, у
Министарству финансија - Пореској управи, Сектору
пореске полиције, Регионалном одељењу пореске
полиције Београд, Одсеку пореске полиције Београд
2, према условима за радно место под редним бројем
58 Унутрашњег уређења и систематизације радних
места у Министарству финансија - Пореској управи

Докази који се прилажу уз пријаву на конкурс:
- пријава са биографијом и наводима о досадашњем радном искуству;
- оригинал или оверена фотокопија уверења о држављанству;
- оригинал или оверена фотокопија извода из матичне књиге рођених;
- оверена фотокопија дипломе којом се потврђује стручна спрема;
- оверена фотокопија радне књижице;
- оригинал или оверена фотокопија доказа о положеном државном
стручном испиту за рад у државним органима;
- оригинал или оверена фотокопија доказа о радном искуству у струци;
- оригинал или оверена фотокопија уверења да кандидат није осуђиван на казну затвора од најмање шест месеци (не старије од 6 месеци).

1 извршилац

Опис послова: предузима оперативне мере и радње на откривању
најсложенијих пореских кривичних дела и њихових извршилаца,
врши увид у пословне књиге и књиговодствену документацију. Позива лица у својству грађанина или осумњиченог; обавља разговоре са
пореским обвезницима и другим лицима у циљу прикупљања обавештења о кривичним делима и извршиоцима. Сарађује са органима унутрашњих послова и другим органима надлежним за сузбијање
организованог финансијског криминала, тужилаштвима и поступа
по налозима судова. Сачињава кривичне пријаве које се подносе
надлежним тужилаштвима. Обавља и друге послове по налогу шефа
Одсека.
УСЛОВИ: стечено високо образовање из научне области правне или
економске науке на студијама другог степена (дипломске академске
студије - мастер, специјалистичке академске студије, специјалистичке струковне студије), односно на основним студијама у трајању од
најмање 4 године, положен државни стручни испит, радно искуство у
струци од најмање 8 година, оспособљеност за рад на рачунару, систематичност, комуникативност и склоност тимском раду.
Стручне оспособљености, знања и вештине које се проверавају у
изборном поступку: познавање Кривичног законика, Законика о кривичном поступку и Закона о пореском поступку и пореској администрацији и провера вештине комуникације - усменим путем.

3. Координатор за послове ЦВПО, у звању
главни порески саветник - основне функције, у
Министарству финансија - Пореској управи, Центру
за велике пореске обвезнике, према условима за
радно место под редним бројем 455 Унутрашњег
уређења и систематизације радних места у
Министарству финансија - Пореској управи
1 извршилац

Опис послова: обавља најсложеније студијско-аналитичкe пословe из
делокруга ЦВПО који обухватају праћење, разматрање и процењивање ефеката закона и законских измена. Доноси акта из надлежности Центра по налогу директора; израђује инструкције, интерне анализе, информације и извештаје. Замењује директора ЦВПО у случају
његове одсутности са истим правима и дужностима, обавља и друге
послове по налогу директора Центра.
УСЛОВИ: стечено високо образовање из научне области правне или
економске науке на студијама другог степена (дипломске академске
студије - мастер, специјалистичке академске студије, специјалистичке струковне студије), односно на основним студијама у трајању од
најмање 4 године, положен државни стручни испит, радно искуство у
струци од најмање 9 година, оспособљеност за рад на рачунару, поседовање организационих и руководећих способности.
Стручне оспособљености, знања и вештине које се проверавају у
изборном поступку: познавање Закона о пореском поступку и пореској администрацији и провера вештине комуникације - усменим путем.
III Место рада: Београд.
IV Адреса на коју се подносе пријаве: Министарство финансија
- Пореска управа, Централа, Београд, Саве Машковића 3-5, са назнаком: „За јавни конкурс“.
V Лице које је задужено за давање обавештења о конкурсу:
Драгана Зарић, број телефона: 011/3953-437, Министарство финансија - Пореска управа, Централа.
Услови за рад на радном месту: да је држављанин Републике
Србије, да учеснику конкурса није престајао радни однос у државном
органу због теже повреде дужности из радног односа и да није осуђиван на казну затвора од најмање 6 месеци.
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Напомене: За наведена радна места радни однос се заснива на
неодређено време. Кандидат који први пут заснива радни однос у
државном органу, подлеже пробном раду од 6 месеци. Кандидат без
положеног државног стручног испита прима се на рад под условом
да исти положи до окончања пробног рада. Кандидат са положеним
правосудним испитом уместо доказа о положеном државном стручном
испиту подноси доказ о положеном правосудном испиту. Пријаве уз
које нису приложени сви потребни докази, у оригиналу или у фотокопији овереној у општини, суду или код јавног бележника, као и непотпуне и неблаговремене пријаве, биће одбачене.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ПРВИ ОСНОВНИ СУД У БЕОГРАДУ
11000 Београд, Савска 17а

На основу чл. 47, чл. 48, чл. 54 и чл. 55 Закона о државним службеницима („Сл. гласник РС“, бр. 79/05, 81/05, 83/05, 64/07, 67/07, 116/08,
104/09 и 99/14), чл. 17, чл. 18, чл. 19, чл. 20. и чл. 21 Уредбе о спровођењу интерног и јавног конкурса за попуњавање радних места у
државним органима („Сл. гласник РС“, бр. 41/07 и 109/09), а у складу са Привременим актом о унутрашњем уређењу и систематизацији
радних места у Првом основном суду у Београду посл. бр. 110-00229/2013-03 од 26.11.2013. године, председник Првог основног суда у
Београду дана 02.10.2014. године
Оглашава

ЈАВНИ КОНКУРС
За пријем у радни однос ради попуњавања следећих
радних места у Првом основном суду у Београду
Судијски сарадник

20 извршилаца, на неодређено време

За наведено радно место учесници јавног конкурса морају да
испуњавају следеће услове:
- завршен правни факултет (приложити оригинал или оверену фотокопију дипломе о стеченом високом образовању);
- положен правосудни испит (приложити оригинал или оверену фотокопију уверења о положеном правосудном испиту);
- најмање три године радног искуства у правној струци (приложити
оригинални доказ или оверену фотокопију доказа о радном искуству);
- да им раније није престао радни однос у државном органу због
теже повреде дужности из радног односа (што се доказује оригиналном потврдом или овереном фотокопијом потврде издате од стране
државног органа у ком је учесник јавног конкурса био у радном односу) и
- да нису осуђивани.
Поред наведеног, учесници јавног конкурса су у обавези да
доставе следећа документа:
- уверење о држављанству Републике Србије (оригинал или оверена
фотокопија);
- извод из матичне књиге рођених (оригинал или оверена фотокопија);
- државни службеник који се пријављује на јавни конкурс уместо уверења о држављанству и извода из матичне књиге рођених подноси
решење о распоређивању или премештају на радно место у органу у
коме ради или решење да је нераспоређен;
- уверење да против њих није покренут кривични поступак, нити је
покренута истрага и претходни поступак, не старије од 6 месеци (што
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се доказује уверењем издатим од надлежног суда) и
- лекарско уверење о општој здравственој способности (оригинал или
оверена фотокопија).

Информатичар

1 извршилац, на неодређено време

За наведено радно место учесници јавног конкурса морају да
испуњавају следеће услове:
- стечено високо образовање из научне области техничко-технолошких или организационих наука на студијама првог степена - основне
академске студије, основне струковне студије (приложити оригинал
или оверену фотокопију дипломе о стеченом образовању);
- најмање три године радног искуства у струци (приложити оригинални доказ или оверену фотокопију доказа о радном искуству);
- положен државни стручни испит пред испитном комисијом за кандидате са високим образовањем (приложити оригинал или оверену
фотокопију уверења о положеном стручном испиту);
- да им раније није престао радни однос у државном органу због теже
повреде дужности из радног односа (што се доказује оригинал потврдом или овереном фотокопијом потврде издате од стране државног
органа у ком је учесник јавног конкурса био у радном односу) и
- да нису осуђивани.
Поред наведеног учесници јавног конкурса су у обавези да
доставе следећа документа:
- уверење о држављанству Републике Србије (оригинал или оверена
фотокопија);
- извод из матичне књиге рођених (оригинал или оверена фотокопија);
- државни службеник који се пријављује на јавни конкурс уместо уверења о држављанству и извода из матичне књиге рођених подноси
решење о распоређивању или премештају на радно место у органу у
коме ради или решење да је нераспоређен;
- уверење да против њих није покренут кривични поступак, нити је
покренута истрага и претходни поступак, не старије од 6 месеци (што
се доказује уверењем издатим од надлежног суда) и
- лекарско уверење о општој здравственој способности (оригинал или
оверена фотокопија).

Радно место за послове пријема и овере писмена
2 извршиоца, на неодређено време

За наведено радно место учесници јавног конкурса морају да
испуњавају следеће услове:
- средња стручна спрема - III или IV степен, друштвеног, природног
или техничког смера (приложити оригинал или оверену фотокопију
дипломе о стеченом образовању);
- најмање две године радног искуства у струци (приложити оригинал
доказ или оверену фотокопију доказа о радном искуству);
- положен државни стручни испит пред испитном комисијом за кандидате са средњим образовањем (приложити оригинал или оверену
фотокопију уверења о положеном стручном испиту);
- да им раније није престао радни однос у државном органу због теже
повреде дужности из радног односа (што се доказује оригинал потврдом или овереном фотокопијом потврде издатим од стране државног
органа у ком је учесник јавног конкурса био у радном односу) и
- да нису осуђивани.
Поред наведеног учесници јавног конкурса су у обавези да
доставе следећа документа:
- уверење о држављанству Републике Србије (оригинал или оверена
фотокопија);
- извод из матичне књиге рођених (оригинал или оверена фотокопија);
- државни службеник који се пријављује на јавни конкурс, уместо уверења о држављанству и извода из матичне књиге рођених подноси
решење о распоређивању или премештају на радно место у органу у
коме ради или решење да је нераспоређен;
- уверење да против њих није покренут кривични поступак, нити је
покренута истрага и претходни поступак, не старије од 6 месеци (што
се доказује уверењем издатим од надлежног суда) и
- лекарско уверење о општој здравственој способности (оригинал или
оверена фотокопија).

Експедитор поште

2 извршиоца, на неодређено време

За наведено радно место учесници јавног конкурса морају да
испуњавају следеће услове:
- средња стручна спрема - III или IV степен, друштвеног, природног
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или техничког смера (приложити оригинал или оверену фотокопију
дипломе о стеченом образовању);
- најмање две године радног искуства у струци (приложити оригинал
доказ или оверену фотокопију доказа о радном искуству);
- положен државни стручни испит пред испитном комисијом за кандидате са средњим образовањем (приложити оригинал или оверену
фотокопију уверења о положеном стручном испиту);
- да им раније није престао радни однос у државном органу због теже
повреде дужности из радног односа (што се доказује оригинал потврдом или овереном фотокопијом потврде издатим од стране државног
органа у ком је учесник јавног конкурса био у радном односу) и
- да нису осуђивани.
Поред наведеног учесници јавног конкурса су у обавези да
доставе следећа документа:
- уверење о држављанству Републике Србије (оригинал или оверена
фотокопија);
- извод из матичне књиге рођених (оригинал или оверена фотокопија);
- државни службеник који се пријављује на јавни конкурс уместо уверења о држављанству и извода из матичне књиге рођених подноси
решење о распоређивању или премештају на радно место у органу у
коме ради или решење да је нераспоређен;
- уверење да против њих није покренут кривични поступак, нити је
покренута истрага и претходни поступак, не старије од 6 месеци (што
се доказује уверењем издатим од надлежног суда) и
- лекарско уверење о општој здравственој способности (оригинал или
оверена фотокопија).

Уписничар

7 извршилаца, на неодређено време

За наведено радно место учесници јавног конкурса морају да
испуњавају следеће услове:
- средња стручна спрема - III или IV степен, друштвеног, природног
или техничког смера (приложити оригинал или оверену фотокопију
дипломе о стеченом образовању);
- најмање две године радног искуства у струци (приложити оригинал
доказ или оверену фотокопију доказа о радном искуству);
- положен државни стручни испит пред испитном комисијом за кандидате са средњим образовањем (приложити оригинал или оверену
фотокопију уверења о положеном стручном испиту);
- да им раније није престао радни однос у државном органу због теже
повреде дужности из радног односа (што се доказује оригинал потврдом или овереном фотокопијом потврде издатим од стране државног
органа у ком је учесник јавног конкурса био у радном односу) и
- да нису осуђивани.
Поред наведеног учесници јавног конкурса су у обавези да
доставе следећа документа:
- уверење о држављанству Републике Србије (оригинал или оверена
фотокопија);
- извод из матичне књиге рођених (оригинал или оверена фотокопија);
- државни службеник који се пријављује на јавни конкурс, уместо уверења о држављанству и извода из матичне књиге рођених подноси
решење о распоређивању или премештају на радно место у органу у
коме ради или решење да је нераспоређен;
- уверење да против њих није покренут кривични поступак, нити је
покренута истрага и претходни поступак, не старије од 6 месеци (што
се доказује уверењем издатим од надлежног суда) и
- лекарско уверење о општој здравственој способности (оригинал или
оверена фотокопија).

Уписничар у извршној писарници
4 извршиоца, на неодређено време

За наведено радно место учесници јавног конкурса морају да
испуњавају следеће услове:
- средња стручна спрема - III или IV степен, друштвеног, природног
или техничког смера (приложити оригинал или оверену фотокопију
дипломе о стеченом образовању);
- најмање две године радног искуства у струци (приложити оригинал
доказ или оверену фотокопију доказа о радном искуству);
- положен државни стручни испит пред Испитном комисијом за кандидате са средњим образовањем (приложити оригинал или оверену
фотокопију уверења о положеном стручном испиту);
- да им раније није престао радни однос у државном органу због теже
повреде дужности из радног односа (што се доказује оригинал потврдом или овереном фотокопијом потврде издатим од стране државног
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органа у ком је учесник јавног конкурса био у радном односу) и
- да нису осуђивани.
Поред наведеног учесници јавног конкурса су у обавези да
доставе следећа документа:
- уверење о држављанству Републике Србије (оригинал или оверена
фотокопија);
- извод из матичне књиге рођених (оригинал или оверена фотокопија);
- државни службеник који се пријављује на јавни конкурс уместо уверења о држављанству и извода из матичне књиге рођених подноси
решење о распоређивању или премештају на радно место у органу у
коме ради или решење да је нераспоређен;
- уверење да против њих није покренут кривични поступак, нити је
покренута истрага и претходни поступак, не старије од 6 месеци (што
се доказује уверењем издатим од надлежног суда) и
- лекарско уверење о општој здравственој способности (оригинал или
оверена фотокопија).

Архивар

1 извршилац, на неодређено време

За наведено радно место учесници јавног конкурса морају да
испуњавају следеће услове:
- средња стручна спрема - III или IV степен, друштвеног, природног
или техничког смера (приложити оригинал или оверену фотокопију
дипломе о стеченом образовању);
- најмање две године радног искуства у струци (приложити оригинал
доказ или оверену фотокопију доказа о радном искуству);
- положен државни стручни испит пред испитном комисијом за кандидате са средњим образовањем (приложити оригинал или оверену
фотокопију уверења о положеном стручном испиту);
- да им раније није престао радни однос у државном органу због теже
повреде дужности из радног односа (што се доказује оригинал потврдом или овереном фотокопијом потврде издатим од стране државног
органа у ком је учесник јавног конкурса био у радном односу) и
- да нису осуђивани.
Поред наведеног учесници јавног конкурса су у обавези да
доставе следећа документа:
- уверење о држављанству Републике Србије (оригинал или оверена
фотокопија);
- извод из матичне књиге рођених (оригинал или оверена фотокопија);
- државни службеник који се пријављује на јавни конкурс уместо уверења о држављанству и извода из матичне књиге рођених подноси
решење о распоређивању или премештају на радно место у органу у
коме ради или решење да је нераспоређен;
- уверење да против њих није покренут кривични поступак, нити је
покренута истрага и претходни поступак, не старије од 6 месеци (што
се доказује уверењем издатим од надлежног суда) и
- лекарско уверење о општој здравственој способности (оригинал или
оверена фотокопија).

Судски извршитељ

3 извршиоца, на неодређено време

За наведено радно место учесници јавног конкурса морају да
испуњавају следеће услове:
- средња стручна спрема - III или IV степен, друштвеног, природног
или техничког смера (приложити оригинал или оверену фотокопију
дипломе о стеченом образовању);
- најмање две године радног искуства у струци (приложити оригинал
доказ или оверену фотокопију доказа о радном искуству);
- положен државни стручни испит пред испитном комисијом за кандидате са средњим образовањем (приложити оригинал или оверену
фотокопију уверења о положеном стручном испиту);
- да им раније није престао радни однос у државном органу због теже
повреде дужности из радног односа (што се доказује оригинал потврдом или овереном фотокопијом потврде издатим од стране државног
органа у ком је учесник јавног конкурса био у радном односу) и
- да нису осуђивани.
Поред наведеног учесници јавног конкурса су у обавези да
доставе следећа документа:
- уверење о држављанству Републике Србије (оригинал или оверена
фотокопија);
- извод из матичне књиге рођених (оригинал или оверена фотокопија);
- државни службеник који се пријављује на јавни конкурс, уместо уверења о држављанству и извода из матичне књиге рођених подноси
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решење о распоређивању или премештају на радно место у органу у
коме ради или решење да је нераспоређен;
- уверење да против њих није покренут кривични поступак, нити је
покренута истрага и претходни поступак, не старије од 6 месеци (што
се доказује уверењем издатим од надлежног суда) и
- лекарско уверење о општој здравственој способности (оригинал или
оверена фотокопија).

Ликвидатор зараде

1 извршилац, на неодређено време

За наведено радно место учесници јавног конкурса морају да
испуњавају следеће услове:
- средња стручна спрема - IV степен, економског или финансијског
смера (приложити оригинал или оверену фотокопију дипломе о стеченом образовању);
- најмање две године радног искуства у струци (приложити оригинал
доказ или оверену фотокопију доказа о радном искуству);
- положен државни стручни испит пред испитном комисијом за кандидате са средњим образовањем (приложити оригинал или оверену
фотокопију уверења о положеном стручном испиту);
- да им раније није престао радни однос у државном органу због теже
повреде дужности из радног односа (што се доказује оригинал потврдом или овереном фотокопијом потврде издатим од стране државног
органа у ком је учесник јавног конкурса био у радном односу) и
- да нису осуђивани.
Поред наведеног учесници јавног конкурса су у обавези да
доставе следећа документа:
- уверење о држављанству Републике Србије (оригинал или оверена
фотокопија);
- извод из матичне књиге рођених (оригинал или оверена фотокопија);
- државни службеник који се пријављује на јавни конкурс, уместо уверења о држављанству и извода из матичне књиге рођених подноси
решење о распоређивању или премештају на радно место у органу у
коме ради или решење да је нераспоређен;
- уверење да против њих није покренут кривични поступак, нити је
покренута истрага и претходни поступак, не старије од 6 месеци (што
се доказује уверењем издатим од надлежног суда) и
- лекарско уверење о општој здравственој способности (оригинал или
оверена фотокопија).

Записничар

13 извршилаца, на неодређено време

За наведено радно место учесници јавног конкурса морају да
испуњавају следеће услове:
- средња стручна спрема - III или IV степен, друштвеног, природног
или техничког смера (приложити оригинал или оверену фотокопију
дипломе о стеченом образовању);
- најмање две године радног искуства у струци (приложити оригинал
доказ или оверену фотокопију доказа о радном искуству);
- положен државни стручни испит пред испитном комисијом за кандидате са средњим образовањем (приложити оригинал или оверену
фотокопију уверења о положеном стручном испиту);
- да им раније није престао радни однос у државном органу због теже
повреде дужности из радног односа (што се доказује оригинал потврдом или овереном фотокопијом потврде издатим од стране државног
органа у ком је учесник јавног конкурса био у радном односу) и
- да нису осуђивани.
Поред наведеног учесници јавног конкурса су у обавези да
доставе следећа документа:
- уверење о држављанству Републике Србије (оригинал или оверена
фотокопија);
- извод из матичне књиге рођених (оригинал или оверена фотокопија);
- државни службеник који се пријављује на јавни конкурс, уместо уверења о држављанству и извода из матичне књиге рођених подноси
решење о распоређивању или премештају на радно место у органу у
коме ради или решење да је нераспоређен;
- уверење да против њих није покренут кривични поступак, нити је
покренута истрага и претходни поступак, не старије од 6 месеци (што
се доказује уверењем издатим од надлежног суда) и
- лекарско уверење о општој здравственој способности (оригинал или
оверена фотокопија).
Рок за подношење пријава на јавни конкурс је 15 дана од
дана оглашавања јавног конкурса у „Службеном гласнику
Републике Србије“.
Национална служба за запошљавање • www.nsz.gov.rs

Администрација и управа
Пријаве са документима подносе се на шалтеру пријема Првог основног суда у Београду, на адресу: Нови Београд, Булевар Михаила
Пупина 16 или поштом на наведену адресу, са назнаком: „За конкурс“.
Неблаговремене, недопуштене, неразумљиве или непотпуне пријаве и пријаве уз које нису приложени сви потребни докази, конкурсна
комисија ће одбацити. Изборни поступак спровешће се усменим разговором са учесницима јавног конкурса. Датум разговора биће одређен
накнадно, о чему ће учесници бити благовремено обавештени.
Лица задужена за давање обавештења о конкурсу су референти за кадровске послове: Сања Кауцки и Милка Јоксимовић,
број телефона: 011/2018-204 или зграда суда на Новом Београду,
Булевар Михаила Пупина 16, први спрат, канцеларија бр. 103.

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

Постављење заменика начелника управе Градске
општине Обреновац
на пет година

УСЛОВИ: завршен правни факултет, положен државни стручни испит
и најмање 5 година радног искуства у струци. Лице које се пријављује
на оглас поред доказа о испуњавању услова наведених у огласу,
потребно је да поднесе доказе да испуњава услове из члана 6 Закона
о радним односима у државним органима. Уз пријаву са биографијом
подносе се следећа документа, у оригиналу или оверене фотокопије: диплома о завршеном правном факултету, уверење о положеном државном стручном испиту, доказ о радном искуству у струци,
уверење о држављанству Републике Србије (не старије од 6 месеци),
извод из матичне књиге рођених, доказ да против лица није покренута истрага и да није подигнута оптужница (издат од стране надлежног суда након објављивања огласа), уверење полицијске управе да
лице није осуђивано за кривично дело на безусловну казну затвора
од најмање 6 месеци или за кажњиво дело које га чини неподобним
за обављање послова у државном органу (издато након објављивања
огласа). Пријаве са доказима о испуњавању услова подносе се Већу
Градске општине Обреновац, Вука Караџића 74, 11500 Обреновац, у
року од 8 дана. Пријаве уз које нису приложени потребни докази, као
и непотпуне, неуредне и неблаговремене пријаве неће се разматрати.

Референт за послове пољопривреде

у Одељењу за буџет, финансије и привреду, на одређено
време због повећаног обима посла, до 2 године

УСЛОВИ: завршена средња школа, положен државни стручни испит,
најмање 1 година радног искуства. Уз пријаву приложити: диплому
којом се потврђује стручна спрема (оригинал или оверена фотокопија), уверење о држављанству, извод из матичне књиге рођених,
уверење о положеном државном стручном испиту, доказ о радном
искуству, доказ да кандидат није осуђиван за кривично дело на безусловну казну затвора од најмање 6 месеци или за кажњиво дело које
га чини неподобним за обављање послова у државним органима.
Пријаве слати на адресу: Управа Градске општине Обреновац, Вука
Караџића 74, 11500 Обреновац, број телефона: 011/8721-786. Неблаговремене, неразумљиве или непотпуне пријаве, као и пријаве уз које
нису приложени потребни докази, неће се разматрати.

ГРАД БЕОГРАД
ГРАДСКА ОПШТИНА БАРАЈЕВО
ЈАВНО ПРАВОБРАНИЛАШТВО
11000 Београд, Светосавска 2
тел. 011/8302-115

Извршилац за административно-техничке послове, у
јавном правобранилаштву ГО Барајево
на одређено време до повратка запослене са боловања

УСЛОВИ: средња стручна спрема - општег смера, економска или
правно-биротехничка школа. Кандидат треба да испуњава и услове
предвиђене чл. 6 Закона о радним односима у државним органима
(„Сл. гласник РС“, бр. 48/91, 66/91, 44/99, 34/2001, 39/2002, 49/2005,
79/2005, 81/2005, 83/2005 и 23/2013): 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, да је пунолетан (извод из матичне књиге рођених
или фотокопија личне карте). Пријаве на оглас са доказима о испуњавању наведених услова - не старијим од 6 месеци, у оригиналу или у
овереној фотокопији, доставити у року од 8 дана од дана објављивања, на горенаведену адресу.

БОР
ТУРИСТИЧКА ОРГАНИЗАЦИЈА
ОПШТИНЕ МАЈДАНПЕК

19220 Доњи Милановац, Краља Петра I бб
тел. 030/596-184

Директор

на период од 4 године

УСЛОВИ: високо или више образовање из научне области друштвених
или природних наука 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 или високо образовање из области
друштвених или природних наука или стечено на студијама првог степена (основне академске студије, основне струковне студије), односно на студијама у трајању од две године или виша стручна спрема
- друштвеног или природног усмерења; пет година радног искуства
на руководећим пословима; знање страног језика; возачка дозвола
„Б“ категорије; познавање рада на рачунару. Уз пријаву кандидат подноси: биографију, уверење о држављанству, извод из матичне књиге рођених, доказ да лице није осуђивано за кривично дело против
привреде, правног саобраћаја и службене дужности, доказ да лицу
није изречена мера безбедности забране обављања делатности која
је претежна делатност јавне службе, оверену фотокопију дипломе,
потврде о радном искуству или оверену фотокопију радне књижице. Документа која се прилажу морају бити оригинали или оверене
фотокопије докумената. Као саставни део конкурсне документације
кандидат прилаже и план рада Туристичке организације за четворогодишњи мандатни период. Пријаве са доказима о испуњености услова
конкурса подносе се у року од 15 дана од дана објављивања. Пријаве се подносе поштом или лично на горенаведену адресу, у затвореној коверти, са назнаком: „Конкурс за директора“. Неблаговремене и
непотпуне пријаве неће се разматрати.

Виши сарадник за послове из области борачкоинвалидске заштите

у Одељењу за развој, на одређено време због повећаног
обима посла, до 2 године

УСЛОВИ: завршена виша школа - струковне студије било ког смера,
положен државни стручни испит, најмање 3 године радног искуства.
Уз пријаву приложити: диплому којом се потврђује стручна спрема
(оригинал или оверена фотокопија), уверење о држављанству, извод
из матичне књиге рођених, уверење о положеном државном стручном
испиту, доказ о радном искуству, доказ да кандидат није осуђиван за
кривично дело на безусловну казну затвора од најмање 6 месеци или
за кажњиво дело које га чини неподобним за обављање послова у
државним органима. Пријаве слати на адресу: Управа Градске општине Обреновац, Вука Караџића 74, 11500 Обреновац, број телефона:
011/8721-786. Неблаговремене, неразумљиве или непотпуне пријаве,
као и пријаве уз које нису приложени потребни докази, неће се разматрати.
Бесплатна публикација о запошљавању

Подршка запошљавању
особа са инвалидитетом
08.10.2014. | Број 590 |
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Администрација и управа

КОСОВСК А МИТРОВИЦ А
ЦЕНТАР ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД
ЗА ОПШТИНЕ ШТРПЦЕ, ПРИЗРЕН И ГОРА
Са седиштем у Штрпцу
38236 Штрпце, тел. 0290/71-076

Директор Центра за социјални рад
УСЛОВИ: За директора може бити именован држављанин Републике
Србије који је стекао високо образовање на студијама другог степена
(мастер академске студије, специјалистичке академске студије, специјалистичке струковне студије), односно на основним студијама у
трајању од најмање четири године и одговарајући академски, односно стручни назив утврђен у области правних, економских, психолошких, педагошких и адрагошких и социолошких наука, односно стручни назив: дипломирани социјални радник, најмање 5 година радног
искуства у струци, да нема никаквих законских сметњи за обављање
функције директора.
ОСТАЛО: Кандидат за директора уз прописану конкурсну документацију са биографским подацима доставља и програм рада за мандатни период на који се врши избор. Кандидат је дужан да поднесе:
доказ о радном искуству, фотокопију радне књижице, оверену фотокопију дипломе о завршеном високом образовању, уверење да није
под истрагом и да није осуђиван, уверење о држављанству, уверење
о општој здравственој способности. Фотокопије докумената не могу
бити старије од 6 месеци. Пријаве са доказима о испуњавању услова
конкурса доставити у року од 15 дана од дана објављивања. Непотпуна и неблаговремено достављена документа Управни одбор неће
разматрати. Пријаве доставити на горенаведену адресу, Управном
одбору.

КРУШЕВАЦ
ЦЕНТАР ЗА КУЛТУРУ БРУС

37220 Брус, Братиславе Петровић 15
тел. 037/825-254

Директор

на период од 4 године

УСЛОВИ: стечено високо образовање - VII степен друштвеног смера, најмање три године радног искуства, да се против кандидата не
води истрага и да није подигнута оптужница за кривична дела која се
гоне по службеној дужности, као и да кандидат није осуђиван за кривична дела која га чине неподобним за обављање дужности директора, држављанство Републике Србије, општа здравствена способност,
познавање рада на рачунару. Конкурсна пријава треба да садржи:
предлог програма рада и развоја установе за период од четири године, оверену копију дипломе или уверења о стеченој стручној спреми,
оверену копију радне књижице, краћу биографију кандидата, уверење да није правноснажно осуђиван, уверење (не старије од шест
месеци) да се против кандидата не води истрага и да није подигнута оптужница за кривична дела која се гоне по службеној дужности,
уверење о држављанству Републике Србије, извод из матичне књиге
рођених, доказ о општој здравственој способности (оригинал лекарског уверења може да буде накнадно достављено). Пријаве са доказима о испуњавању захтеваних услова подносе се у року од 15 дана
од дана објављивања, на наведену адресу, са назнаком: „Пријава на
конкурс“.

ЛЕСКОВАЦ
ОПШТИНСКА УПРАВА
ОПШТИНЕ МЕДВЕЂА

16240 Медвеђа, Јабланичка 48
тел. 016/891-138, 891-907

држављанин Републике Србије; да је пунолетан; да има општу здравствену способност; прописану стручну спрему; да није осуђиван за
кривично дело на безусловну казну затвора од најмање 6 месеци или
за кажњиво дело које га чини неподобним за обављање послова у
државном органу; да испуњава и друге услове утврђене законом, другим прописима или актом о систематизацији радних места у органу.
Уз пријаву на оглас кандидат обавезно подноси следећа документа:
оверену фотокопију дипломе о завршеној стручној спреми, оверену
фотокопију уверења о положеном државном стручном испиту, извод
из матичне књиге рођених (оверена фотокопија, не старија од 6 месеци), уверење од држављанству РС (оверена фотокопија, не старија од
6 месеци), уверење о здравственој способности (накнадна достава по
доношењу одлуке о пријему кандидата), потврду о радном искуству
у струци, фотокопију радне књижице, уверење да није осуђиван за
кривично дело на безусловну казну затвора од најмање 6 месеци или
за кривично дело које га чини неподобним за обављање послова у
државном органу (уверење издаје полицијска управа), уверење да
против лица није покренута истрага и да није подигнута оптужница
(уверење издаје надлежни суд). Рок за пријављивање је 8 дана од
дана објављивања. Пријаве предати на писарници или слати на адресу: Општинска управа Општине Медвеђа, са назнаком: „За оглас“,
Јабланичка 48, 16240 Медвеђа. Контакт телефони: 016/891-138 и
016/891-907.

НИШ
ГРАДСКА ОПШТИНА ЦРВЕНИ КРСТ
УПРАВА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ
ЦРВЕНИ КРСТ
18000 Ниш, Булевар 12. фебруар 89
тел. 018/583-700

Послови сарадње са јавним предузећима

за рад у Служби за инспекцијске, комунално-стамбене и
имовинско-правне послове, на одређено време до повратка
запослене са породиљског одсуства и одсуства са рада ради
неге детета

УСЛОВИ: VII степен стручне спреме, правни факултет, економски
факултет, факултет заштите на раду, електронски факултет, висока
грађевинска школа струковних студија, грађевински смер, факултет
за менаџмент, смер оперативни менаџмент, најмање 12 месеци радног искуства у струци, да је кандидат пунолетан, да има општу здравствену способност, да није осуђиван за кривично дело на безусловну
казну затвора од најмање 6 месеци или за кажњиво дело које га чини
неподобним за обављање послова у државном органу. Учесници огласа дужни су да уз пријаву доставе: оверену фотокопију дипломе о стеченој стручној спреми, извод из матичне књиге рођених (издат после
01.03.2010. године), уверење о држављанству Републике Србије (не
старије од 6 месеци), лекарско уверење, оверену копију доказа о радном искуству, доказ да нису осуђивани за кривично дело на безусловну казну затвора од најмање 6 месеци или за кажњиво дело које их
чини неподобним за обављање послова у државном органу (оригинал
или оверена фотокопија), друге доказе о испуњености услова из огласа. Пријаве са потребном документацијом слати на адресу: Градска
општина Црвени Крст, Управа Градске општине Црвени Крст, Булевар
12. фебруар 89, Ниш, са назнаком: „Оглас за пријем у радни однос на
одређено време“, са називом радног места за које се конкурише или
доставити лично писарници Управе Градске општине Црвени крст,
канцеларија бр. 4. Непотпуне и неблаговремене пријаве, као и пријаве уз које нису приложени сви потребни докази о испуњености услова
из огласа неће се узимати у разматрање.

ПАНЧЕВО
ОПШТИНСКА УПРАВА
ОПШТИНЕ ОПОВО

26204 Опово, Бориса Кидрича 10

Координатор за локални економски развој специјалиста за маркетинг

Послови у области приватног предузетништва

УСЛОВИ: високо образовање на студијама првог степена (основне
академске студије - основне струковне студије), односно на основним студијама у трајању до 3 године у области економије, најмање
1 година радног искуства у струци, положен државни испит за рад у
државним органима. Општи услови које кандидат треба да испуњава
сходно чл. 6 Закона о радним односима у државним органима („Сл.
гласник РС“, бр. 48/91, 66/91, 44/98, 49/99, 34/01, 39/02 и 49/05): да је

УСЛОВИ: средња стручна спрема - правног или економског смера, 3
године радног искуства, положен државни стручни испит. Доказе о
испуњавању предвиђених услова кандидат прилаже у оригиналу или
у овереној копији: диплому о завршеној средњој школи, потврду о
радном искуству, да је 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 Општинској управи. Доказ о испуњености услова у погледу опште здравствене спо-

на одређено време до повратка раднице са породиљског
одсуства
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собности кандидат ће доставити по коначности одлуке о избору, а
пре доношења решења о пријему у радни однос. Пријаве слати на
горенаведену адресу.

ПОЖ АРЕВАЦ
ЦЕНТАР ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД
ЗА ОПШТИНУ КУЧЕВО
12240 Кучево, Светог Саве 213
тел. 012/850-999

Директор

на мандатни период од четири године

УСЛОВИ: да је кандидат стекао високо образовање на студијама другог степена (мастер академске студије, специјалистичке академске
студије, специјалистичке струковне студије), односно на основним
студијама у трајању од најмање четири године и одговарајући академски, односно стручни назив утврђен у области правних, економских, психолошких, педагошких и андрагошких и социолошких наука,
односно стручни назив: дипломирани социјални радник, најмање пет
година радног искуства у струци, да је кандидат држављанин Републике Србије, да није кривично гоњен и осуђиван за кривично дело
на безусловну казну затвора у трајању дужем од 6 месеци, да поседује организаторске способности. Кандидат за директора уз прописану
конкурсну документацију подноси и програм рада за мандатни период. Пријава са доказима о испуњености услова конкурса (оригинал
или оверена фотокопија дипломе, уверење о држављанству, извод из
матичне књиге рођених, уверење да није кривично гоњен и осуђиван
за кривично дело на безусловну казну затвора у трајању дужем од 6
месеци - оригинал, потврда о радном искуству у струци) и кратком
радном биографијом, подноси се у року од 15 дана од дана објављивања у публикацији „Послови“. Непотпуне и неблаговремене пријаве
неће се разматрати. Пријаве слати са назнаком: „Конкурс за именовање директора - не отварати“.

ПРИЈЕПОЉЕ
ОПШТИНСКА УПРАВА
ОПШТИНА СЈЕНИЦА
36310 Сјеница
тел. 020/741-039

Грађевински инспектор

на одређено време до једне године, због повећаног обима
посла, при Одељењу за имовинско-правне, инспекцијске
послове и послове изградње и урбанизма у Општинској
управи Општине Сјеница

УСЛОВИ: да кандидат испуњава следеће услове: да је држављанин РС,
да је пунолетан, да има општу здравствену способност, да није осуђиван за кривично дело на безусловну казну затвора од најмање шест
месеци или за кривично дело које га чини неподобним за обављање
послова у државном органу. Поред општих услова, кандидат трба да
испуњава и посебне услове: грађевински факултет, односно VII степен стручне спреме, 3 године радног искуства и положен испит за рад
у органима државне управе.

ОПШТИНСКА УПРАВА ПРИБОЈ
31330 Прибој, 12. јануар 108
тел. 033/2445-442

Стручни сарадник на пословима буџета - приправник
УСЛОВИ: високо образовање на студијама другог степена (дипломске
академске студије, специјалистичке академске студије, специјалистичке струковне студије), односно на основним студијама у трајању
од најмање 4 године - економске струке. Радни однос се заснива у
својству приправника, у трајању од 12 месеци. Приправник је дужан
да положи стручни испит у року од 6 месеци од дана истека приправничког стажа. Уз пријаву приложити оригинале или оверене фотокопије уверења о држављанству, извода из матичне књиге рођених,
доказа о одговарајућој стручној спреми.

Стручни сарадник за послове грађевинарства приправник
УСЛОВИ: дипломирани инжењер грађевинарства - мастер, односно
дипломирани инжењер грађевинарства или дипломирани инжењер
Бесплатна публикација о запошљавању

архитектуре - мастер, односно дипломирани инжењер архитектуре
или високо образовање на студијама првог степена грађевинске или
архитектонске струке, односно виша школска спрема - архитектонске
или грађевинске струке. Радни однос се заснива у својству приправника у трајању од 12 месеци. Приправник је дужан да положи стручни испит у року од 6 месеци од дана истека приправничког стажа.
Уз пријаву приложити оригинале или оверене фотокопије уверења о
држављанству, извода из матичне књиге рођених, доказа о одговарајућој стручној спреми.

СРЕМСКА МИТРОВИЦА
ОПШТИНА ИРИГ
ОПШТИНСКА УПРАВА
22406 Ириг, Војводе Путника 1
тел. 022/400-600

Приправник у Служби за финансије и утврђивање
и наплату јавних прихода Општинске управе
Општине Ириг, на радном месту: послови буџета и
ликвидатуре
на одређено време од годину дана

УСЛОВИ: да је кандидат држављанин Републике Србије; да је пунолетан, да има општу здравствену способност, да није осуђиван за
кривично дело на безусловну казну затвора од најмање шест месеци
или за кажњиво дело које га чини неподобним за обављање послова у државном органу. Услови предвиђени актом о систематизацији:
послови буџета и ликвидатуре - VI/1 степен, основне академске студије првог степена, висока пословна школа струковних студија - економиста или правник. Пријаве са потребним доказима доставити
Служби за друштвене делатности, општу управу и заједничке послове, контакт: Владимир Ристић, у року од 8 дана од дана објављивања
у публикацији „Послови“. Непотпуне, неуредне и неблаговремене
пријаве неће бити разматране.

ОПШТИНА ИНЂИЈА
ОПШТИНСКА УПРАВА

22320 Инђија, Цара Душана 1

Послови заштите животне средине

за рад у Одељењу за урбанизам, комунално-стамбене
послове и заштиту животне средине, на одређено време
ради замене одсутног запосленог до његовог повратка

УСЛОВИ: Посебни услови: високо образовање стечено на студијама
другог степена из области инжењерства заштите животне средине
или правних наука (мастер академске студије, специјалистичке академске студије, специјалистичке струковне студије), односно дипломирани инжењер заштите животне средине или дипломирани правник са стеченим образовањем на основним студијама у трајању од
најмање четири године, по пропису који је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. године, 1 година радног искуства,
положен стручни испит за рад у органима државне управе, положен
возачки испит за управљање моторним возилом “Б” категорије, познавање рада на рачунару. Поред посебних услова, кандидат треба да
испуњава и опште услове утврђене чл. 6 Закона о радним односима
у државним органима. Уз пријаву са биографијом, кандидат подноси
следеће доказе, у оригиналу или у овереној копији: доказ о завршеној
одговарајућој стручној спреми, доказ о положеном стручном испиту
за рад у органима државне управе, доказ о радном искуству, доказ о
положеном возачком испиту “Б” категорије, извод из матичне књиге
рођених (издат на новом обрасцу), уверење о држављанству Републике Србије (не старије од 6 месеци), уверење да није осуђиван за
кривично дело на безусловну казну затвора од најмање шест месеци
или за кажњиво дело које га чини неподобним за обављање послова
у државном органу (уверење издато од МУП-а - надлежна полицијска
управа - не старије од 6 месеци), копију личне карте и лекарско уверење (за кандидата који буде изабран). Пријава са потребним доказима о испуњавању наведених услова, са назнаком: “Пријава на оглас за
радно место: послови заштите животне средине”, доставља се у року
од 8 дана од дана објављивања у публикацији “Послови”, поштом, на
адресу: Општинска управа Општине Инђија, Цара Душана 1, 22320
Инђија или лично на шалтеру бр. 1 пријемне канцеларије. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узимати у разматрање.
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ОПШТИНА ШИД
ОПШТИНСКА УПРАВА
НАЧЕЛНИК

22240 Шид, Карађорђева 2
тел. 022/712-122

Извршилац за радне односе и враћање одузете
земље
на одређено време ради замене одсутног запосленог

УСЛОВИ: високо образовање стечено у образовно-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 најмање четири године - дипломирани правник, 1 година радног искуства са прописаном стручном спремом, познавање рада на рачунару и
положен државни стручни испит. Поред наведених услова, кандидат
треба да испуњава и опште услове: држављанство Републике Србије,
да је кандидат пунолетан, да има прописану стручну спрему, да није
осуђиван за кривично дело на безусловну казну затвора од најмање 6
месеци или за кажњиво дело које га чини неподобним за обављање
послова у државном органу. Уз пријаву о испуњавању услова огласа,
кандидати треба да доставе следеће доказе: извод из матичне књиге
рођених, уверење о држављанству, диплому о стручној спреми, уверење надлежног суда да није осуђиван за наведено кривично дело,
лекарско уверење о здравственој способности, доставља се након
доношења одлуке о избору кандидата. Рок за пријаву је 8 дана од
дана објављивања. Пријаве на оглас доставити на адресу Општинске
управе.

Трговина и услуге
„ГАБРИЋ КОНСТРУКЦИЈЕ“ ДОО
24000 Суботица, Јована Микића 207
тел. 063/564-882

Помоћни бравар

на одређено време
4 извршиоца

УСЛОВИ: лице без обзира на степен и врсту стручне спреме. Заинтересовани кандидати могу да се јаве на број телефона: 063/564-882,
контакт особа: Мирјана Габрић или лично на адресу: Јована Микића
207, од 09,00 до 14,00 часова. Оглас је отворен 15 дана од дана
објављивања.

DОО „BIG - TRADE“

21000 Нови Сад, Аркадија Варађанина 5
тел. 021/6413-619, е-mail: bigtrade@neobee.net

Котлар

на одређено време 6 месеци

УСЛОВИ: III, V степен стручне спреме у занимању котлар - казанџија,
котлар - казанџија специјалиста, положен АТК испит, пробни рад 6
месеци. Слање пријаве за запослење мејлом, јављање кандидата на
број телефона: 021/6413-619.

УЖИЦЕ
ЦЕНТАР ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД ЧАЈЕТИНА

21235 Темерин, Новосадска 27, тел. 021/845-410

Директор

на одређено време
3 извршиоца

31310 Чајетина, Златиборска 28
тел. 031/831-785

на мандатни период од 4 године

УСЛОВИ: држављанство РС; 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 социјолошких
наука, односно стручни назив: дипломирани социјални радник; најмање 5 година радног искуства у струци; поседовање организаторских способности; да лице није осуђивано и да се против њега не
води кривични поступак; да поднесе програм рада за мандатни период. Избор директора врши се за мандатни период од 4 године. Пријаве
кандидата са документацијом подносе се на горенаведену адресу, са
назнаком: „За конкурс“. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се
узимати у разматрање.

Сајмови запошљавања

„ТЕХНО - СЕРВИС“ СЗР
Металостругар

УСЛОВИ: I, II, III, IV степен стручне спреме у занимању металостругар, пожељно радно искуство минимум три године. Ближе информације могу се добити на бројеве телефона: 021/845-410 и 021/846-231.
Пријаве за запослење слати на горенаведену адресу.

УГОСТИТЕЉСКА РАДЊА
ЈАХТИНГ КЛУБ „КЕЈ“
11070 Нови Београд, Ушће бб

Домар

на одређено време до 1 месеца

УСЛОВИ: II степен стручне спреме, познавање више заната (столар,
електричар, водоинсталатер и др.). Пријаве слати на е-mail: pravna.
sluzba@progalvano.com.

АД „КОПАОНИК“ БЕОГРАД
ПОСЛОВНИ ЦЕНТАР НИШ

18000 Ниш, Булевар 12. фебруар 91, тел. 018/581-351

Руководилац комерцијалне службе
за рад у Нишу

УСЛОВИ: VII или VI степен стручне спреме и најмање 2 године радног
искуства на продаји или производњи грађевинског материјала.

Самостални менаџер продаје грађевинског
материјала

за рад у Нишу (за резану грађу и плочасти материјал, за
цемент, хидро и термо изолацију, за опекарије, керамику
и водоинсталациони материјал, за црну металургију бетонски челик, цеви, лимови)

УСЛОВИ: VII или VI степен стручне спреме у области права, економије
или грађевине, најмање 1 година радног искуства на продаји грађевинског материјала.
ОСТАЛО: CV послати на адресу: „Копаоник“ АД Београд, Дубровачка
35 (за правну службу) или на е-mail: pravnasluzba.kopaonik@gmail.com.
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ŠTAMPARIJA „HL PRINT“

„ЕНЕРГОМОНТ“ ДОО

21470 Бачки Петровац, XIV ВУСБ 4-6

24415 Бачки Виногради, Сегедински пут 89

Графички радник

Руководилац возног парка

Опис послова: офсет машиниста за рад на четворобојној, двобојној
и једнобојној офсет машини марке Роланд, рад на ножу и трорезачу;
рад на графи; рад на убацивачу за тврди повез књига; рад на тул
машинама, рад на савијачи, рад на лепилици (биндеру); рад на коричари; рад на цантраг машини, рад у ручној доради.

УСЛОВИ: IV-VII степен стручне спреме, саобраћајни техничар или
дипломирани инжењер саобраћаја, добро познавање Закона о друмском саобраћају, организација превоза и логистика, основно знање
рада на рачунару, возачка дозвола „Б“ категорије, пожељно знање
немачког језика, радно искуство 5 година на сличним пословима.

5 извршилаца

на одређено време 6 месеци

УСЛОВИ: било који степен стручне спреме, потребно искуство у раду;
да кандидати имају искуство у раду на наведеним машинама и познавање рада на више графичких машина је предност; да буду тимски
оријентисани, амбициозни и самоиницијативни, изражене организационе способности. Кандидати који буду ушли у ужи избор мораће да
потврде знање и у самој штампарији на пробном раду. Рок за пријаву
је 30.10.2014. године. Заинтересовани кандидати могу послати CV на
е-mail: hlprintbp@gmail.com.

DОО „HYLА NETWORK“

21000 Нови Сад, Милована Глишића 3
тел. 021/553-164
е-mail: hyla.srb@gmail.com

Теренски комерцијалиста
6 извршилаца

УСЛОВИ: IV степен стручне спреме у занимању: комерцијални техничар, возачка дозвола „Б“ категорије, основна информатичка обука (Windows, Wоrd, Еxcel, Еxplorer, Оutlook), да је лице на евиденцији
Националне службе за запошљавање 6 месеци. Слање пријаве за
запослење мејлом. Јављање заинтересованих кандидата на бројеве
телефона: 060/1435-773 и 060/1535-773.

„ФЕБРИЛД“ ДОО

11030 Београд - Чукарица, Водоводска 158
тел. 064/841-21-42
е-mail: pera.ilic@febrild.rs

Сервисер грађевинских машина

2 извршиоца
Место рада: Београд - Чукарица и рад на терену

Опис послова: поправка грађевинских машина које у себи имају мехатронске системе или системе хидраулике и аутоматике.
УСЛОВИ: IV степен, електротехничар електромеханике; IV степен,
електроенергетски техничар експлоатације и одржавања. Посебна
знања и вештине: возачка дозвола „Б“ категорије, основна информатичка обука (Windows, Wоrd, Еxcel, Еxplorer, Оutlook). Конкурс је отворен до 31.10.2014. године. Контакти са послодавцем на е-mail: pera.
ilic@febrild.rs - слање пријаве за запослење мејлом, јављање кандидата на број телефона: 064/8412-109.

Сервисер камиона и грађевинских машина
2 извршиоца
Место рада: Београд - Чукарица

Опис послова: сервисер камиона и грађевинских машина.
УСЛОВИ: III степен, аутомеханичар. Посебна знања и вештине: возачка дозвола „Б“ категорије; основна информатичка обука (Windows,
Wоrd, Еxcel, Еxplorer, Оutlook); енглески језик - почетни ниво, теренски
рад, најмање пет година искуства. Конкурс је отворен до 31.10.2014.
године. Контакти са послодавцем на е-mail: pera.ilic@febrild.rs - слање
пријаве за запослење мејлом; јављање кандидата на број телефона:
064/8412-109.

Возач теретног возила

на одређено време 6 месеци

УСЛОВИ: IV степен стручне спреме, техничке струке, основно знање
рада на рачунару, возачка дозвола „Ц“ и „Е“ категорије, пожељан
положени испит за возача виљушкара, радно искуство 36 месеци.
ОСТАЛО: Заинтересовани кандидати могу биографије да пошаљу на
e-mail: dragana.dincic@еnergomont.rs. Оглас је отворен до 16.10.2014.
године.

АДВОКАТСКА КАНЦЕЛАРИЈА
КОСТА Д. ЛАЗИЋ
11000 Београд, Гласиначка 10
тел. 063/7454-513

Адвокатски приправник - волонтер
на одређено време до две године
2 извршиоца

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, по уговору о волонтирању, уз
пробни рад од 3 месеца, завршен правни факултет, образовни профил: дипломирани правник, знање рада на рачунару у МS Оffice пакету, предност: радно искуство у суду или код адвоката. Пријаве и радне
биографије слати на е-mail: lazicbgd@eunet.rs.

Грађевинарство и индустрија
„УТВА - МИЛАН ПРЕМАСУНАЦ“ АД

26212 Качарево, Маршала Тита 2
тел. 013/601-050, е-mail: оffice@utva-mp.com

Металоглодач
5 извршилаца

Металостругар
5 извршилаца

Заваривач
УСЛОВИ: место рада: Качарево, III степен, металоглодач; III степен,
металостругар; рад је на одређено време, ноћни рад. Директно упућивање кандидата према договореним терминима за разговор, јављање
кандидата на број телефона: 013/601-050, достављање радних биографија на увид.

ДОО „КОМАК - М“

18220 Алексинац, Тихомира Ђорђевића бб
тел. 018/800-225, е-mail: info@komak-m.com

Радник на монтажи производа
на одређено време

Радник на трансфер аутомату
на одређено време

Подршка
запошљавању
особа са
инвалидитетом
Бесплатна публикација о запошљавању

УСЛОВИ: II или I степен стручне спреме. Предност имају кандидати
са искуством у производњи. Потребна документација: CV и потврда о
радном искуству (уколико постоји). Избор кандидата извршиће се на
основу способности и стручности исказаних за време пробног рада
(15 радних дана). Документацију доставити поштом или мејлом, на
горенаведену адресу.
08.10.2014. | Број 590 |
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„УНОГРАДЊА В.В.“ ДОО

11000 Београд, Војводе Степе 178
тел. 011/3987-265
е-mail: оffice@unogradnja.rs

Дипломирани грађевински инжењер

Место рада: Горњи Милановац - „Коридор 11“

Опис послова: обављање послова инжењера за вођење техничке
документације.
УСЛОВИ: дипломирани грађевински инжењер - нискоградња, радно
искуство 36 месеци, лиценца 415, МS Оffice, АutoCAD, енглески језик
- средњи ниво знања, возачка дозвола „Б“ категорије, пробни рад од
3 месеца, обезбеђен смештај, обезбеђена исхрана, обезбеђен превоз,
теренски рад. Конкурс је отворен до попуне радног места. Заинтересовани кандидати могу биографије да доставе мејлом, да се јаве на
контакт телефон или да директно дођу на адресу послодавца: Београд, Војводе Степе 178, радним данима, у времену од 07,00 до 15,00
часова. Лице за контакт: Влада Славковић.

„НУКЛЕУС - КОНСАЛТИНГ“ ДОО
11000 Београд, Македонска 5
тел. 025/731-666
е-mail: nukleuscons@gmail.com

Технолог у лабораторији
Место рада: Црвенка

Опис послова: обављање послова технолога у лабораторији - испитивање нафтних деривата.
УСЛОВИ: технолог хемије - нафта и нафтни деривати, радно искуство
36 месеци. Конкурс је отворен до попуне радног места. Заинтересовани кандидати могу радне биографије да доставе мејлом или да се јаве
на контакт телефон послодавца. Лице за контакт: Владимир Лукић.

Mедицина
DOM „VITA MEDIALIS“ DОО

11000 Београд, Јованке Радаковић 23
тел. 063/8185-833

Дипломирани социјални радник – волонтер,
приправник

на одређено време од 12 месеци, до стицања услова за
добијање лиценце

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, завршен факултет политичких
наука, образовни профил: дипломирани социјални радник, пожељно
знање рада на рачунару у МS Оffice, пожељна возачка дозвола „Б“
категорије.

Неговатељица

на одређено време од 3 месеца
4 извршиоца

УСЛОВИ: IV степен стручне спреме - средња школска спрема, без
обзира на занимање, радно искуство минимум 6 месеци на истим или
сличним пословима.

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

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

Медицински техничар

за рад у Служби опште медицине са медицином рада,
кућним лечењем и здравственом негом, на одређено време
од 3 месеца

Опис послова: спроводи здравствено-васпитни рад, припрема ординацију, опрему и уређаје за рад, врши пријем и основну обраду
болесника, учествује у дијагностици (ЕКГ, одређивање ШУК и др.),
даје прописану терапију, води медицинску евиденцију и документацију, спроводи континуирани процес статистичког извештавања, по
потреби иде у кућне посете, врши пријем и издавање лекова и санитетског материјала по одобреним требовањима, води све потребне
евиденције о лековима и санитетском потрошном материјалу за Дом
здравља, сарађује са лицем за јавне набавке у вези са јавним набавкама лекова и санитетског потрошног материјала, обавља и друге
послове по налогу непосредног руководиоца.
УСЛОВИ: VI/1 степен стручне спреме, завршена виша медицинска
школа или IV степен стручне спреме, завршена средња медицинска
школа, положен стручни испит, лиценца уколико је кандидат поседује. Радно искуство није потребно, рад на рачунару, поседовање возачке дозволе „Б“ категорије. Услови рада предвиђени Законом о раду
РС, Статутом Дома здравља Петровац на Млави и осталим општим
актима.
ОСТАЛО: Уз пријаву поднети: краћу биографију са адресом и контакт телефоном, оверену фотокопију дипломе о завршеној средњој
медицинској школи, односно оверену фотокопију дипломе о завршеној вишој медицинској школи, оверену копију уверења о положеном стручном испиту, оригинал или оверену фотокопију уверења о
држављанству, оригинал или оверену фотокопију извода из матичне
књиге рођених, фотокопију возачке дозволе. 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. Послови се обављају са пуним
радним временом. Конкурс је отворен 8 дана од дана објављивања
у публикацији „Послови“. 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 једног медицинског техничара за рад у Служби опште медицине са медицином
рада, кућним лечењем и здравственом негом, на одређено време од
3 месеца“. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узети у разматрање.

У служби
клијената

ОСТАЛО: Рок за пријављивање је 15 дана од дана објављивања у
публикацији „Послови“. Кандидати се пријављују на број телефона:
063/8185-833 - Ненад Аврамовић.

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

Медицинска сестра - техничар

са положеним стручним испитом, на одређено време до
повратка медицинске сестре са боловања
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Mедицина

ДОМ ЗДРАВЉА ГРОЦКА

11306 Гроцка, Српско-грчког пријатељства 17

Доктор специјалиста радиолошке дијагностике
у Служби за радиолошку дијагностику

УСЛОВИ: Поред општих услова за заснивање радног односа утврђених законом, кандидати треба да испуњавају и следеће посебне услове: завршен медицински факултет (звање: доктор медицине - VII/2
степен стручне спреме), положен специјалистички испит из радиологије, положен стручни испит, лиценца за рад. Заинтересовани кандидат подноси следећу документацију: фотокопију дипломе о завршеном факултету, фотокопију дипломе о завршеној специјализацији,
фотокопију потврде о положеном стручном испиту, фотокопију дозволе за рад - лиценце издате од надлежне лекарске коморе, фотокопију
личне карте, кратку биографију са адресом и контакт телефоном.

Доктор медицине специјалиста ОРЛ

у Консултативно-специјалистичкој служби

УСЛОВИ: Поред општих услова за заснивање радног односа утврђених законом, кандидати треба да испуњавају и следеће посебне услове: завршен медицински факултет (звање: доктор медицине - VII/2
степен стручне спреме), положен специјалистички испит из ОРЛ,
положен стручни испит, лиценца за рад. Заинтересовани кандидат
подноси следећу документацију: фотокопију дипломе о завршеном
факултету, фотокопију дипломе о завршеној специјализацији, фотокопију потврде о положеном стручном испиту, фотокопију дозволе за
рад - лиценце издате од надлежне лекарске коморе, фотокопију личне карте, кратку биографију са адресом и контакт телефоном.
ОСТАЛО: Рок за подношење пријава је 8 дана од дана објављивања
у публикацији “Послови”. Пријаве се подносе на горенаведену адресу
или непосредно у канцеларији писарнице правно-кадровске службе
Дома здравља. Пријаве поднете мимо означеног рока и без потпуне документације неће се узимати у разматрање. Како достављену
документацију подносиоца молби на објављене конкурсе не враћамо
кандидатима, иста не мора бити оверена. Одлука о избору кандидата
биће објављена на огласној табли Дома здравља Гроцка, а информације се могу добити у правно-кадровској служби Дома здравља Гроцка.

ДОМ ЗДРАВЉА ГРОЦКА

11306 Гроцка, Српско-грчког пријатељства 17

Доктор медицине

на одређено време ради замене одсутног радника, за рад у
Служби хитне медицинске помоћи

УСЛОВИ: Поред општих услова за заснивање радног односа утврђених законом, кандидати треба да испуњавају и следеће посебне услове: завршен медицински факултет (звање: доктор медицине - VII/1
степен стручне спреме), положен стручни испит, лиценца за рад.
Заинтересовани кандидат подноси следећу документацију: фотокопију дипломе о завршеном факултету, фотокопију потврде о положеном стручном испиту, фотокопију дозволе за рад - лиценце издате
од надлежне лекарске коморе, кратку биографију, фотокопију личне
карте.

Доктор медицине

на одређено време ради замене одсутног радника, за рад
у Служби за здравствену заштиту одраслих са кућним
лечењем

УСЛОВИ: Поред општих услова за заснивање радног односа утврђених законом, кандидати треба да испуњавају и следеће посебне услове: завршен медицински факултет (звање: доктор медицине - VII/1
степен стручне спреме), положен стручни испит, лиценца за рад.
Заинтересовани кандидат подноси следећу документацију: фотокопију дипломе о завршеном факултету, фотокопију потврде о положеном стручном испиту, фотокопију дозволе за рад - лиценце издате
од надлежне лекарске коморе, кратку биографију, фотокопију личне
карте.
ОСТАЛО: Рок за подношење пријава је 8 дана од дана објављивања
у публикацији “Послови”. Пријаве се подносе на горенаведену адресу или непосредно у канцеларији писарнице правне службе. Пријаве
поднете мимо означеног рока и без потпуне документације неће се
узимати у разматрање.
Бесплатна публикација о запошљавању

ДОМ ЗДРАВЉА ГРОЦКА

11306 Гроцка, Српско-грчког пријатељства 17

Возач путничког возила

у Техничкој служби ДЗ Гроцка, на одређено време ради
замене одсутног радника

УСЛОВИ: Поред општих услова за заснивање радног односа утврђених законом, кандидати треба да испуњавају и следеће посебне
услове: завршена основна школа, возачка дозвола “Б” категорије.
Заинтересовани кандидат подноси следећу документацију: фотокопију дипломе о завршеној школској спреми, фотокопију личне карте,
фотокопију возачке дозволе, кратку биографију. Рок за подношење
пријава је 8 дана од дана објављивања у публикацији “Послови”.
Пријаве се подносе на горенаведену адресу или непосредно у канцеларији писарнице правно-кадровске службе Дома здравља. Пријаве
поднете мимо означеног рока и без потпуне документације неће се
узимати у разматрање. Како достављену документацију подносиоца
молби на објављене конкурсе на враћамо кандидатима, иста не мора
бити оверена. Одлука о избору кандидата на расписани конкурс биће
објављена на огласној табли Дома здравља Гроцка, а информације се
могу добити у правно-кадровској служби Дома здравља Гроцка.

ПОНИШТЕЊЕ ОГЛАСА
ЗАВОД ЗА БИОЦИДЕ И
МЕДИЦИНСКУ ЕКОЛОГИЈУ
11000 Београд, Требевићка 16
тел. 011/3054-011, 3557-255

Оглас објављен 24.09.2014. године и исправка објављена
01.10.2014. године у публикацији „Послови“, за радно место:
референт за рачуноводствено-књиговодствене послове,
поништава се у целости.

ПОНИШТЕЊЕ ОГЛАСА
ЗАВОД ЗА БИОЦИДЕ И
МЕДИЦИНСКУ ЕКОЛОГИЈУ
11000 Београд, Требевићка 16
тел. 011/3054-011, 3557-255

Оглас објављен 24.09.2014. године у публикацији „Послови“,
за радно место: истраживач - биолог, на одређено време до 6
месеци, поништава се у целости.

ИСПРАВКА ОГЛАСА
ЗАВОД ЗА БИОЦИДЕ И
МЕДИЦИНСКУ ЕКОЛОГИЈУ
11000 Београд, Требевићка 16
тел. 011/3054-011, 3557-255

Оглас објављен 24.09.2014. године у публикацији „Послови“,
за радно место: лабораторијски техничар, исправља се тако
што уместо речи: на одређено време до 6 месеци ради извршења одређеног посла, треба да стоји: на неодређено време.

ЗАВОД ЗА БИОЦИДЕ И
МЕДИЦИНСКУ ЕКОЛОГИЈУ
11000 Београд, Требевићка 16
тел. 011/3054-011, 3557-255

Медицински техничар
Опис послова: послови дезинфекције, дезинсекције и дератизације
у здравственим и другим установама, у програмима јавног здравља,
животној средини, учествује у пословима мониторинга ДДД послова у
програмским активностима, ДДД послови у заштити биља и ветерини
и привреди и ванпривреди, ДДД послови у карантинским условима по
епидемиолошким индикацијама, обнављање знања и вештина за ДДД
послове, послови на одржавању опреме, послови одржавања круга
и објеката Завода у ванредним околностима (отклањање последица
елементарних непогода и у другим ванредним ситуацијама). Кандидати који испуњавају услове огласа подлежу провери знања из области
ДДД послова.
08.10.2014. | Број 590 |
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Mедицина / Пољопривреда
УСЛОВИ: IV степен стручне спреме, медицинска школа. Уз пријаву
се подноси: биографија и докази о испуњености услова конкурса у
неовереним фотокопијама (фотокопија дипломе). Рок за подношење
пријава је 8 дана од дана објављивања у публикацији „Послови“.
Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узимати у разматрање.
Кандидат који буде изабран дужан је достави доказ о здравственој
способности за рад на наведеним пословима.

ДОМ ЗДРАВЉА
„МИЛОЈЕ ХАЏИЋ ШУЛЕ“
34210 Рача, Виноградска бб
тел. 034/751-964

Директор

на период од 4 године

УСЛОВИ: доктор медицине или доктор стоматологије или доктор
медицине специјалиста из гране медицине која је из делатности Дома
здравља или доктор стоматологије специјалиста из гране стоматологије која је из делатности Дома здравља или дипломирани правник
или дипломирани економиста са завршеном едукацијом из области
здравственог менаџмента; најмање 5 година раног стажа у области
здравствене заштите; држављанство Републике Србије; општа здравствена способност. Уз пријаву на конкурс кандидати достављају следећу документацију: диплому о стручној спреми, доказ о завршеној
едукацији из здравственог менаџмента (уколико кандидат није здравствени радник), доказ о радном стажу у здравственој делатности,
биографију, извод из матичне књиге рођених (не старији од 6 месеци), уверење о држављанству (не старије од 6 месеци), уверење о
општој здравственој способности (не старије од 6 месеци). Докази о
испуњавању услова конкурса морају бити у оригиналу или оверене
фотокопије. Пријаве на конкурс подносе се поштом на горенаведену адресу установе или рачуноводству Дома здравља, сваког радног
дана, од 07,00 до 15,00 часова. Неопходне информације могу се добити на број телефона: 034/751-964. Рок за пријаву је 15 дана од дана
објављивања. У циљу регистрације код надлежног Трговинског суда,
кандидат кога Управни одбор предложи за директора обавезан је да
Дому здравља „Милоје Хаџић Шуле“ Рача, пре одлучивања оснивача
о именовању, доставити следеће доказе: доказ да против кандидата
није покренут кривични поступак за дело које га чини неподобним за
обављање функције директора здравствене установе; доказ да кандидат није правноснажном судском одлуком осуђен за кривично дело
које га чини неподобним за обављање функције директора здравствене установе и изјаву да код кандидата не постоје сметње из члана
130 став 6 Закона о здравственој заштити („Службени гласник РС“,
бр. 107/05).

ДОМ ЗДРАВЉА ТУТИН
Тутин, Богољуба Чукића 12
тел. 020/811-027, лок. 26
е-mail: dztutin@gmail.com

Специјалиста интерне медицине

УСЛОВИ: ССС/КВ, без обзира на струку, познавање ТТ апарата и
уређаја. Кандидат је дужан да уз пријаву на оглас приложи: фотокопију дипломе о завршеној потребној школи, доказ о познавању ТТ
апарата и уређаја и кратку биографију са адресом и контакт телефоном.
ОСТАЛО: Пријаве се подносе поштом на наведену адресу болнице.
Пријаве поднете мимо означеног рока и без потпуне документације
неће се узимати у разматрање.

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

Медицинска сестра - техничар

на одређено време по основу замене, до повратка радника
са боловања
3 извршиоца

УСЛОВИ: IV степен стручне спреме, медицинска школа - педијатријског или општег смера, положен стручни испит, најмање шест месеци
радног искуства. Кандидати су дужни да доставе: кратку биографију,
фотокопију личне карте, фотокопију дипломе о завршеној школи,
фотокопију дипломе о положеном стручном испиту и 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 до повратка
радника са боловања - 3 извршиоца“. Неблаговремене и непотпуне
пријаве неће се узимати у разматрање.

Пољопривреда
„СТАРИ ТАМИШ“ АД

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

Механичар пољопривредне технике
Место рада: Панчево

УСЛОВИ: III степен, механичар за пољопривредне машине; IV степен,
машински техничар - технолог одржавања машина, рад је на одређено време, радно искуство је небитно, возачка дозвола „Б“ категорије,
енглески језик - средњи ниво, пробни рад 1 месец. Јављање кандидата на број телефона: 013/352-432.

ТУР „НАШЕ СЕЛО“

Ратина, Ратина бб
е-mail: ivan.d.stevanovic@gmail.com

УСЛОВИ: VII/2 степен стручне спреме, лекар специјалиста, положен
стручни испит, познавање рада на рачунару. Конкурс је отворен до
попуне радног места. Заинтересовани кандидати се на горенаведени
број телефона или поштом могу обратити особи за контакт: Виолети
Марковић.

Продавац у пољопривредној апотеци

СПЕЦИЈАЛНА БОЛНИЦА „СВЕТИ САВА“

Опис послова: обављање послова стручног сарадника у пољопривредној апотеци.

Фактуриста

УСЛОВИ: дипломирани инжењер пољопривреде - заштита биља, без
обзира на радно искуство. Конкурс је отворен до попуне радног места.
Заинтересовани кандидати могу радне биографије да доставе мејлом.
Лице за контакт: Иван Стевановић.

Књиговођа купаца

www.nsz.gov.rs

11000 Београд, Немањина 2, тел. 011/6642-831

на одређено време до повратка запосленог са неплаћеног
одсуства
на одређено време до повратка запослене са боловања
(одржавање трудноће/породиљско)

УСЛОВИ: ВШС/ССС - економске струке. Кандидат је дужан да уз
пријаву на оглас приложи: фотокопију дипломе о завршеној потребној школи и кратку биографију са адресом и контакт телефоном.

Телефониста - портир

на одређено време до 24 месеца, због повећаног обима
посла
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на одређено време од 6 месеци
Место рада: Ратина (5км од Краљева)

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

Б Е О Г РА Д
ОСНОВНА ШКОЛА
„БОШКО ПАЛКОВЉЕВИЋ ПИНКИ“

11273 Батајница, Пуковника Миленка Павловића 7а
тел/факс: 011/7870-077

Педагошки асистент

на одређено време до краја школске 2014/2015. године

УСЛОВИ: да кандидат испуњава следеће услове: општи услови за
заснивање радног односа предвиђени законом - најмање средња
стручна спрема, савладан програм обуке за послове педагошког
асистента за подршку у образовању деце и ученика из осетљивих
друштвених група, посебно ромске деце, који је прописан од стране Министарства просвете, науке и технолошког образовања и знање
ромског језика. Уз пријаву на конкурс приложити: доказ о стручној
спреми, доказ о савладаном програму обуке за педагошког асистента
- сертификат Министарства просвете, науке и технолошког развоја,
доказ о држављанству, лекарско уверење (предаје се пре закључења уговора о раду). Уколико кандидати не доставе документацију
у предвиђеном року или не доставе сва потребна документа, односно
њихове пријаве буду неблаговремене или непотпуне, неће бити узете
у разматрање. Рок за пријављивање је осам дана од дана објављивања. Ближе информације о конкурсу могу се добити на број телефона: 011/7870-077.

ВИСОКА ГРАЂЕВИНСКО-ГЕОДЕТСКА ШКОЛА
11000 Београд, Хајдук Станкова 2
тел/факс: 011/2422-178

Предавач струковних студија за ужу научну област
Геодезија и геоинформације

УСЛОВИ: Кандидати поред општих услова треба да испуњавају и
услове предвиђене Законом о високом образовању - члан 63 став 2
и нормативним актима школе, VII/2 степен стручне спреме, завршен
грађевински факултет - одсек за геодезију, научни назив магистра
техничких наука из области геодезије и способност за наставни рад.
Уз пријаву приложити: биографију, списак радова, радове и оверене
преписе свих диплома (факултета, магистратуре), на адресу школе.

ПОНИШТЕЊЕ КОНКУРСА
МУЗИЧКА ШКОЛА
„ЈОСИФ МАРИНКОВИЋ“
11000 Београд, Крунска 8
тел. 011/3236-504

Конкурс објављен 10.09.2014. године у публикацији „Послови“, поништава се за радно место: домар, са 50% радног времена. У осталом делу конкурс је непромењен.

ПРВА ПРИВАТНА
УГОСТИТЕЉСКО-ТУРИСТИЧКА ШКОЛА
11000 Београд, Митрополита Петра 8

Наставник математике

на одређено време до 30.06.2015. године, са 50% радног
времена

УСЛОВИ: VII степен стручне спреме, професор математике, односно
дипломирани математичар, дипломирани математичар за теоријску
математику и примене, дипломирани математичар за рачунарство и
информатику, дипломирани математичар - информатичар и дипломирани математичар - математика финансија. За наведено радно
место предвиђено је најмање три године радног искуства и положен
стручни испит. Уз пријаву кандидат је дужан да поднесе: биографију
и оверену фотокопију дипломе о стеченом степену стручности. Кандидати који уђу у ужи избор дужни су да доставе следећа документа:
уверење о држављанству, извод из матичне књиге рођених, уверење
о здравственој способности, уверење да није осуђиван за кривично
дело на безусловну казну затвора од најмање 6 месеци, односно кривично дело које га чини неподобним за рад у школи. Конкурс је отворен 8 дана од дана објављивања.

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
ПРАВОСЛАВНИ БОГОСЛОВСКИ ФАКУЛТЕТ
11000 Београд, Мије Ковачевића 11б

Доцент за ужу научну област Библистика

тежиште истраживања: Свето писмо Новог завета

УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме, докторат православних богословских наука из уже научне области за коју се конкурс расписује,
као и претходно завршене основне студије православне теологије,
објављени стручни и научни радови претежно из области за коју се
конкурс расписује. Предност ће имати кандидати са радним искуством
у академској настави и раду са студентима из уже научне области, као
и кандидати који су учествовали у научноистраживачким пројектима
из наведене уже научне области. Остали услови конкурса предвиђени
су Законом о високом образовању (“Сл. гласник РС”, бр. 76/05, 97/08,
44/10, 93/12, 89/13, 99/14), Статутом Универзитета у Београду и Статутом Факултета и осталим општим актима Универзитета и Факултета,
у складу са којима ће бити извршен избор пријављених кандидата.
Пријаве кандидата са прилозима: биографија, библиографија (списак
научних и стручних радова), радови, дипломе о одговарајућој стручној
спреми, извод из матичне књиге рођених, уверење о држављанству и
благослов надлежног епископа, подносе се на адресу: Универзитет у
Београду, Православни богословски факултет, Мије Ковачевића 11б,
у року од 8 дана од дана објављивања.

ОБУКА ЗА АКТИВНО
ТРАЖЕЊЕ ПОСЛА

на одређено време од пет година

Бесплатна публикација о запошљавању
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ГРАЂЕВИНСКИ ФАКУЛТЕТ
УНИВЕРЗИТЕТА У БЕОГРАДУ

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
АРХИТЕКТОНСКИ ФАКУЛТЕТ

11000 Београд, Булевар краља Александра 73

11000 Београд, Булевар краља Александра 73/II

Референт за студентска питања

Наставник у звање ванредног професора за
ужу научну област Историја, теорија и естетика
архитектуре и визуелних уметности и обнова
градитељског наслеђа

на одређено време од шест месеци

УСЛОВИ: IV степен стручне спреме - средња стручна спрема, 1 година
радног искуства на одговарајућим пословима. Посебни услови: рад
на рачунару. Уз пријаву доставити: биографију са подацима о досадашњем раду, оверен препис дипломе и потврду о радном искуству.
Рок за пријављивање је 8 дана од дана објављивања. Непотпуне и
неблаговремено достављене пријаве неће се узимати у разматрање.
Пријаву на конкурс доставити на адресу: Грађевински факултет Универзитета у Београду, Београд, Булевар краља Александра 73, I спрат,
соба бр. 117.

ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА
“БОШКО БУХА”

11000 Београд, Прерадовићева 2а
тел. 011/7292-218

Васпитач

на Департману за архитектуру, на одређено време од пет
година

Наставник у звање доцента за ужу научну, односно
уметничку област Геометрија архитектонске форме
на Департману за архитектуру, на одређено време од пет
година

Наставник у звање доцента за ужу научну, односно
уметничку област Архитектонско конструктерство

на Департману за архитектонске технологије, на одређено
време од пет година

Наставник у звање доцента за ужу научну област
Технологија грађења, инсталације и менаџмент

на одређено време ради замене одсутног запосленог преко
60 дана

на Департману за архитектонске технологије, на одређено
време од пет година

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 и 6 бодова праксе у установи, у складу са Европским системом преноса бодова, без обзира на радно искуство; да 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.

УСЛОВИ: Општи и посебни услови предвиђени су чланом 65 Закона о
високом образовању („Сл. гласник РС“, бр. 76/05, 100/07 - аутентично
тумачење, 97/08, 44/2010, 93/12, 89/13 и 99/14), Статутом Универзитета у Београду (“Гласник УБ”, бр. 131/06, 140/07, 143/08, 150/09,
160/11 и 162/11) и Статутом Факултета („Сл. билтен АФ”, бр. 80/08,
84/2010, 88/12, 89/12 - пречишћен текст и 98/14) и Законом о раду
(„Сл. гласник РС“, бр. 24/05, 61/05, 54/09, 32/13 и 75/14). Пријаве кандидата са прилозима (биографија, оверене копије диплома, оверена
копија уверења о држављанству, списак радова и остала пратећа
документација), доставити на адресу Факултета, са назнаком: „За конкурс“. Рок за пријављивање је 15 дана од дана објављивања.

ОСТАЛО: Уз пријаву доставити: оверену фотокопију дипломе о одговарајућој стручној спреми или уверења 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. Рок за подношење пријава је
8 дана од дана објављивања, на адресу установе, поштом или лично,
од 09,00 до 15,00 часова.

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
АРХИТЕКТОНСКИ ФАКУЛТЕТ

ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА
“БОШКО БУХА”

11000 Београд, Прерадовићева 2а
тел. 011/7292-218

Медицинска сестра - васпитач

на одређено време ради замене одсутног запосленог преко
60 дана

УСЛОВИ: IV степен стручне спреме, средња медицинска школа, васпитачки смер, 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 уверења 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. Рок за подношење пријава је
8 дана од дана објављивања, на адресу установе, поштом или лично,
од 09,00 до 15,00 часова.

Подршка
запошљавању
особа са
инвалидитетом
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11000 Београд, Булевар краља Александра 73/II

Сарадник у звање асистента за ужу научну, односно
уметничку област Архитектонске конструкције,
материјали и физика зграда

на Департману за архитектонске технологије, на одређено
време од три године

Сарадник у звање асистента за ужу научну, односно
уметничку област Архитектонско конструктерство

на Департману за архитектонске технологије, на одређено
време од три године

Сарадник у звање асистента за ужу научну област
Технологија грађења, инсталације и менаџмент

на Департману за архитектонске технологије, на одређено
време од три године

УСЛОВИ: Општи и посебни услови предвиђени су чланом 72 Закона о
високом образовању („Сл. гласник РС“, бр. 76/05, 100/07 - аутентично
тумачење, 97/08, 44/2010, 93/12, 89/13 и 99/14), Статутом Универзитета у Београду („Гласник УБ“, бр. 131/06, 140/07, 143/08, 150/09,
160/11 и 162/11) и Статутом Факултета („Сл. билтен АФ“, бр. 80/08,
84/2010, 88/12, 89/12 - пречишћен текст и 98/14) и Законом о раду
(„Сл. гласник РС“, бр. 24/05, 61/05, 54/09, 32/13 и 75/14). Пријаве кандидата са прилозима (биографија, оверене копије диплома, оверена
копија уверења о држављанству, списак радова и остала пратећа
документација), доставити на адресу Факултета, са назнаком: „За конкурс“. Рок за пријављивање је 15 дана од дана објављивања.

Национална служба
за запошљавање
Национална служба за запошљавање • www.nsz.gov.rs
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ДРУГА ЕКОНОМСКА ШКОЛА

достављају се у електронској форми, на CD-у. Рок за пријављивање је
15 дана од дана објављивања. Неблаговремене и непотпуне пријаве
неће се разматрати.

Наставник економске групе предмета

ПОНИШТЕЊЕ КОНКУРСА
УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
ФИЗИЧКИ ФАКУЛТЕТ

11000 Београд, Господара Вучића 50
тел. 011/6440-132
на одређено време ради замене одсутног запосленог

УСЛОВИ: дипломирани економиста, мастер економиста (завршене
основне академске и мастер студије у области економије).

Наставник економске групе предмета

на одређено време ради замене одсутног запосленог, са
80% радног времена, а најдуже до 31.08.2015. године
2 извршиоца

УСЛОВИ: дипломирани економиста, мастер економиста (завршене
основне академске и мастер студије у области економије).

Наставник енглеског језика

на одређено време ради замене одсутног запосленог

УСЛОВИ: професор енглеског језика и књижевности, односно дипломирани филолог за енглески језик и књижевност; мастер филолог
(студијски програм Англистика); мастер професор језика и књижевности (студијски програм или главни предмет, односно профил
енглески језик и књижевност).
ОСТАЛО: У радни однос на место наставника може да буде примљено
лице под условом да има одговарајуће образовање у складу са чл.
8 став 2 и 4 или чл. 121 став 10 Закона о основама система образовања и васпитања („Сл. гласник РС“, бр. 72/09, 52/11, 55/13); 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 РС; да зна језик на ком се
остварује образовно-васпитни рад. Уз пријаву доставити: оверену
фотокопију дипломе одговарајућег степена и врсте стручне спреме,
доказ о испуњености услова предвиђених чл. 8 став 2 и 4 или чл.
121 став 10 Закона о основама система образовања и васпитања („Сл.
гласник РС“, бр. 72/09, 52/11, 55/13), оверену фотокопију уверења о
држављанству РС, потврду да је кандидат одговарајуће образовање
стекао на српском језику. Неће се разматрати пријаве које су неблаговремене, непотпуне, уз које нису приложени докази који се траже конкурсом и оних кандидата који не испуњавају услове у погледу врсте
и степена стручне спреме. Школа нема обавезу да доказе поднете уз
пријаву враћа кандидатима који нису изабрани. Пријаве доставити на
адресу школе.

11000 Београд, Студентски трг 12-16
тел. 011/3336-601

Конкурс објављен 01.10.2014. године у публикацији „Послови“, поништава се у целини за радно место: наставник у
звању ванредног професора за ужу научну област Физичка
хемија - квантна хемија, а за предмете: Квантна хемија и
Примена теорије група у физичкој хемији на Факултету за
физичку хемију, на одређено време од пет година.

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

Наставник у звању ванредног професора за ужу
научну област Физичка хемија - квантна хемија, а за
предмете: Квантна хемија (на основним студијама)
и Примена теорије група у физичкој хемији (на
докторским студијама) на Факултету за физичку
хемију
на одређено време од пет година

УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме, научни степен доктора наука;
научни, односно стручни радови објављени у научним часописима
или зборницима са рецензијама, од значаја за ужу научну област
за коју се бира; неосуђиваност за кривична дела из члана 62 став 4
Закона о високом образовању. Остали услови утврђени су одредбама
Закона о високом образовању („Сл. гласник РС“, бр. 76/05, 100/07,
97/08, 44/10, 93/12, 89/13 и 99/14) и Статутом Факултета, у складу са
којима ће бити извршен избор. Пријаве са биографијом и доказима о
испуњености услова конкурса доставити архиви Факултета, на наведену адресу, у року од 15 дана од дана објављивања.

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
ФАКУЛТЕТ ОРГАНИЗАЦИОНИХ НАУКА
11000 Београд, Јове Илића 154
тел. 011/3950-867

Доцент за ужу научну област Финансијски
менаџмент, рачуноводство и ревизија
на одређено време од 5 година

УСЛОВИ: научни назив доктора наука, научни, односно стручни радови објављени у научним часописима или зборницима са рецензијама и
способност за наставни рад. Уз пријаву приложити: диплому о одговарајућој стручној спреми из одговарајуће научне области, биографију,
списак радова и саме радове.

Асистент за ужу научну област Информациони
системи
на одређено време од 3 године

УСЛОВИ: студент докторских студија или магистар наука из одговарајуће области коме је прихваћена тема докторске дисертације, који
је претходне нивое студија завршио са укупном просечном оценом
најмање 08,00, смисао за наставни рад. Уз пријаву приложити: биографију, диплому о одговарајућој стручној спреми, потврду о уписаним докторским студијама, за студенте са завршеним магистарским
студијама потврду о прихваћеној теми докторске дисертације, списак
радова и саме радове.
ОСТАЛО: Услови за избор прописани су Законом о високом образовању, Статутом Универзитета, Статутом Факултета и Правилником о
организацији и систематизацији послова на Факултету. Сви прилози
Бесплатна публикација о запошљавању
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11272 Добановци, Маршала Тита 20
тел. 011/6555-771

Васпитач

4 извршиоца

УСЛОВИ: VI степен стручне спреме, виша школа за образовање васпитача, односно одговарајуће високо образовање на студијама првог
степена (основне струковне студије или основне академске студије)
или на студијама другог степена (мастер академске студије, специјалистичке академске студије или специјалистичке струковне студије),
са или без радног искуства.

Васпитач

на одређено време ради замене одсутног запосленог преко
60 дана
2 извршиоца

УСЛОВИ: VI степен стручне спреме, виша школа за образовање васпитача, односно одговарајуће високо образовање на студијама првог
степена (основне струковне студије или основне академске студије)
или на студијама другог степена (мастер академске студије, специјалистичке академске студије или специјалистичке струковне студије),
са или без радног искуства.

Медицинска сестра - васпитач

на одређено време ради замене одсутног запосленог преко
60 дана
2 извршиоца

УСЛОВИ: IV степен стручне спреме - средња медицинска школа - васпитачког смера, са или без радног искуства.

Спремачица

на одређено време ради замене одсутне запослене преко
60 дана

УСЛОВИ: I степен стручне спреме, основна школа, са или без радног
искуства.

Нутрициониста - дијететичар

на одређено време ради замене одсутног запосленог преко
60 дана

УСЛОВИ: VI степен стручне спреме, виша медицинска школа - одсек
за вишег дијететичара - нутриционисту, односно лице које има одговарајуће образовање на студијама првог степена (основне струковне
студије, односно основне академске студије), односно на студијама
у трајању од три године, стручни испит, 5 година радног искуства у
струци, од тога најмање једна година радног искуства у предшколској
делатности.
ОСТАЛО: да кандидат има психичку, физичку и здравствену способност за рад; 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 кандидат доставља: радну биографију, оверене фотокопије дипломе о стеченом образовању, извод
из матичне књиге рођених и уверење о држављанству (не старије од
6 месеци). Изабрани кандидат пре закључења уговора о раду дужан
је да достави лекарско уверење о одговарајућој здравственој способности. Доказ о неосуђиваности прибавља установа. Пријаве доставити поштом или лично, у року од 7 дана од дана објављивања. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће бити разматране.
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ВИСОКА ШКОЛА СТРУКОВНИХ СТУДИЈА
БЕОГРАДСКА ПОЛИТЕХНИКА
11000 Београд, Бранкова 17
тел. 011/2633-127

Наставник у звање професора струковних студија за
ужу уметничку област Цртање и сликање
Наставник у звање предавача за ужу стручну област
Инжењерство заштите животне средине
на одређено време од пет година

Наставник у звање предавача за ужу стручну област
Графички дизајн
на одређено време од пет година

УСЛОВИ: Поред општих услова које предвиђа Закон о раду („Сл. гласник РС“, бр. 24/05, 61/05, 54/09, 31/13 и 75/14), кандидати треба да
имају одговарајући академски назив: за избор у звање професора
струковних студија може бити изабрано лице које има научни назив
доктора наука, односно доктора уметности, из области за коју се бира;
у звање предавача може бити изабрано лице које има академски
назив магистра или стручни назив специјалисте академских студија,
из области за коју се бира; у звање предавача из поља уметности
може бити изабрано и лице које има високо образовање првог степена и призната уметничка дела; кандидати треба да испуњавају и остале услове прописане чл. 64 и 65 Закона о високом образовању („Сл.
гласник РС“, бр. 76/05, 100/07 - аутентично тумачење, 97/08, 44/10).
Уз пријаву на конкурс поднети: биографију - са свим битним подацима
- лични подаци: име и презиме, подаци о рођењу (дан, месец и година, место рођења, општина), држављанству, о постигнутим степенима
образовања (наводе се сви завршени нивои образовања, назив установе на којој су студије завршене, место и датум завршетка, одсек,
смер, студијски програм, назив завршног рада, име и презиме ментора, ужа научна, стручна, односно уметничка област; подаци о датуму
и месту нострификације дипломе стечене у иностранству, ако је било
која диплома из става 1 ове тачке стечена у иностранству, назив установе која је извршила нострификацију, датум, и место где је нострификована диплома стечена, назив установе у којој је стечена); подаци
о научноистраживачком, уметничком, стручном и професионалном
доприносу за: техничко-технолошке науке: научни и стручни радови
објављени у међународним и домаћим часописима; радови штампани
у зборницима са научних и стручних скупова; монографија, уџбеник,
прегледни чланак, збирка задатака, практикум; патенти, нови производи или битно побољшани постојећи производи; нове биљне врсте,
нове врсте стоке и нове технологије; образовну - уметничку област
ликовне и примењене уметности и дизајн: јавно излагање уметничког
дела на самосталним изложбама; јавно излагање уметничког дела на
колективним жирираним изложбама и манифестацијама; комерцијална реализација уметничког дела; учествовање или вођење посебних
уметничких курсева, семинара или мајсторских радионица у земљи
и иностранству; учешће на домаћим или међународним конкурсима уметничких дела; учешће у раду жирија на домаћим и страним
изложбама, конкурсима и манифестацијама; награде и признања за
уметнички рад у земљи и иностранству; објављена теоријска или
уџбеничка дела у земљи и иностранству (књиге и стручна периодика); професионално (научно - истраживачко, уметничко и стручно)
усавршавање знања и вештина; податке о доприносу у настави: о
унапређењу образовног процеса: руковођење развојем или учествовање у развоју студијског програма, унапређење студијског програма,
рад са наставним подмлатком, развој лабораторија, примена система
менаџмента квалитетом у образовном процесу, унапређењу система
менаџмента квалитетом у циљу унапређења образовног процеса; о
наставној делатности: увођењу нових наставних метода; напредовању студената (пролазност, просечна оцена); руковођење завршним радовима; обезбеђењу литературе за учење: основни уџбеник,
поглавље у основном уџбенику, помоћни уџбеник, ауторизована
скрипта, практикум, видео туторијали, рецензија уџбеника и помоћних уџбеника; усавршавању педагошких вештина; податке о доприносу стручној, академској и широј заједници: уџбеник издат од стране
или за потребе других високошколских установа; поглавље у уџбенику издатом од стране или за потребе других високошколских установа; помоћни уџбеник издат од стране или за потребе других високошколских установа; рецензија уџбеника и помоћних уџбеника, издатих
од стране или за потребе високошколских установа; руковођење
стручним пројектима за потребе привредних субјеката и шире заједнице; учешће у стручним пројектима за потребе привредних субјеката
и шире заједнице; рад објављен у стручном часопису; рад у међународним стручним организацијама; рад у националним стручним
организацијама; награде и признања за научни, стручни и уметнички
рад у земљи и иностранству; уводна предавања на конференцијама
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и друга предавања по позиву; чланства у одборима међународних
научних конференција и одборима научних друштава; чланстава у
уређивачким одборима часописа, уређивање монографија, рецензије
научних радова и пројеката; организација научних скупова; руковођење научним пројектима, потпројектима и задацима; руковођење
научним и стручним друштвима; активности у комисијама и телима
Министарства просвете и телима других министарстава везаних за
научну и просветну делатност; позитивна цитираност кандидатових
радова - по цитату (без аутоцитата); друге податке за које кандидат
сматра да су битни; библиографија објављених радова и литературе за учење - припремљена и написана по општим библиографским
принципима, односно упуствима за цитирање литературе у научном
часопису и то по врсти радова; доказе: извод из матичне књиге рођених, извод из матичне књиге венчаних (ако је кандидат ступањем у
брак променио личне податке), уверење о држављанству РС, све у
овереној фотокопији; диплому или решење о нострификацији дипломе стечене у иностранству, у овереној фотокопији. Ако кандидату до
тренутка подношења пријаве није издата диплома, подноси се уверење о завршетку студија у овереној фотокопији, осим за нострификацију дипломе; доказе о изборима у наставно и научно звање, ако
је кандидат био биран у наставно и научно звање; копије импресума,
односно каталога са изложби о објављеним радовима; сертификате,
потврде, уверења и друге исправе издате од научних, стручних и других надлежних организација, организатора научних, стручних и уметничких скупова, организатора пројеката, научних, стручних и уметничких часописа, високошколских установа за сваки податак наведен
у пријави који се односи на научноистраживачки, уметнички, стручни
и професионални допринос; допринос у настави; допринос стручној,
академској и широј заједници; друге доказе за које учесник конкурса
сматра да су битни. Пријаве се подносе у року од 15 дана од дана
објаљивања, на наведену адресу Београдске политехнике. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узимати у обзир и разматрати.

ОШ „ВУК КАРАЏИЋ“

11000 Београд - Сремчица, Школска 4

Директор
УСЛОВИ: да кандидат поседује одговарајуће високо образовање из
члана 8 став 2 Закона о основама система образовања и васпитања
(високо образовање стечено на студијама другог степена - мастер академске студије, специјалистичке академске студије или специјалистичке струковне студије, 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), за наставника те врсте
школе и подручја рада, за педагога и психолога, дозволу за рад, обуку
и положен испит за директора школе, најмање пет година рада у установи на пословима образовања и васпитања, након стеченог одговарајућег образовања; да има психичке, физичке и здравствене способности 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.
Директор се бира на период од четири године. Мандат директора тече
од дана ступања на дужност.
ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс поднети: оверену фотокопију дипломе о стеченој стручној спреми, оверену фотокопију уверења о дозволи за рад, односно лиценци, оверену фотокопију уверења о положеном испиту за директора (у складу са законом), доказ о радном стажу
- потврду да има најмање 5 година рада у установи на пословима
образовања и васпитања, након стеченог одговарајућег образовања,
уверење о држављанству Републике Србије, биографију са кратким
прегледом кретања у служби са предлогом програма рада директора школе. Уверење да кандидат није осуђиван у складу са законом
- прибавља школа пре доношења одлуке о избору. Доказ о психичкој,
физичкој и здравственој способности за рад са ученицима кандидат је
дужан да достави пре закључења уговора о раду. Пријаве са доказима
о испуњавању услова подносе се на адресу школе, са назнаком: „Конкурс за директора“, у року од 15 дана од дана објављивања. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узети у разматрање.

Национална служба
за запошљавање
Бесплатна публикација о запошљавању

ГИМНАЗИЈА У ЛАЗАРЕВЦУ

11550 Лазаревац, Доситеја Обрадовића 6
тел. 011/8129-480

Школски педагог
на одређено време

УСЛОВИ: да кандидати испуњавају услове из чл. 8, 120 и 122 Закона
о основама система образовања и васпитања („Сл. гласник РС“, бр.
72/09, 52/11 и 55/13), односно да имају стечено одговарајуће образовање према Закону 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 („Сл. гласник РС“, бр. 76/05,
100/07 - аутентично тумачење и 97/08), почев од 10. септембра 2005.
године или на основним студијама у трајању од најмање четири године, по пропису који је уређивао високо образовање до 10. септембра
2005. године и Правилнику о врсти стручне спрме наставника, стручних сарадника и помоћних наставника у гимназији. Поред наведених
услова образовања, кандидати морају поседовати психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и ученицима; да нису
осуђивани правноснажном пресудом за кривична дела утврђена у чл.
120 став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања и васпитања; држављанство Републике Србије; да знају језик на ком се остварује образовно-васпитни рад. Приликом пријављивања на конкурс
кандидати треба да поднесу следећа документа: краћу биографију,
оверену фотокопију дипломе о одговарајућем образовању, извод из
матичне књиге рођених, уверење о држављанству Републике Србије
(оригинал или оверена фотокопија). Лекарско уверење се подноси
пре закључења уговора о раду, а уверење о неосуђиваности прибавља школа по службеној дужности. Пријаве на оглас са доказима о
испуњености услова за рад на наведеним пословима поднети школи.
Неблаговремене и непотпуне пријаве неће бити разматране. Конкурсну документацију не враћамо.

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
ФАРМАЦЕУТСКИ ФАКУЛТЕТ
11000 Београд, Војводе Степе 450
тел. 011/3974-349

Доцент за ужу научну област Физичка хемија
на одређено време од 5 година

УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме, научни назив доктора наука,
завршен факултет за физичку хемију или фармацеутски факултет.
Поред наведених услова, кандидати треба да испуњавају и друге услове предвиђене одредбама Закона о образовању и Статутом
Фармацеутског факултета. Пријаве са доказима о испуњавању услова конкурса (у складу са Правилником о начину и поступку стицања
звања и заснивања радног односа наставника Универзитета у Београду, Статутом Фармацеутског факултета и Правилником о ближим
условима избора у звање наставника на Фармацеутском факултету),
подносе се архиви Факултета, Војводе Степе 450, у року од 15 дана од
дана објављивања.

УНИВЕРЗИТЕТ „СИНГИДУНУМ“
ФАКУЛТЕТ ЗА ЕКОНОМИЈУ,
ФИНАНСИЈЕ И АДМИНИСТРАЦИЈУ

11070 Нови Београд, Булевар Зорана Ђинђића 44

Наставник у свим звањима за ужу научну област
Квантитативне методе и информациони системи
УСЛОВИ: услови су прописани Законом о високом образовању,
Правилником о условима и поступку избора наставника и сарадника Универзитета „Сингидунум“ и Правилником о избору наставника
Факултета. Уз пријаву доставити: биографију, списак објављених
радова, копије радова, уверење о држављанству, извод из матичне
књиге рођених, оверене фотокопије диплома о претходно завршеним студијама, копију личне карте, потврду МУП-а да кандидат није
осуђиван, копије сертификата и сл. Пријаве са прилозима подносе се
секретаријату Факултета, на наведену адресу, до 25.10.2014. године.
Скенирану пријаву обавезно доставити и на е-mail: info@fefa.еdu.rs.
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УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
МАШИНСКИ ФАКУЛТЕТ

11000 Београд, Краљице Марије 16

Наставник у звању доцента или ванредног
професора за ужу научну област Електротехника
на одређено време од 5 година

завршио са укупном просечном оценом најмање осам или VII/2 степен
стручне спреме, магистратура из уже научне области са прихваћеном
темом докторске дисертације, Шумарски факултет, одсек Шумарство.

Асистент за ужу научну област Хемија

на одређено време од 3 године, без обзира на радно
искуство

УСЛОВИ: завршен електротехнички факултет - VIII степен стручне
спреме, доктор наука и други услови утврђени чланом 65 Закона о
високом образовању и чланом 118 Статута Машинског факултета. Уз
пријаву на конкурс доставити: биографију, оверене копије диплома,
списак радова и сепарате објављених радова. Пријаве доставити на
адресу: Машински факултет, Краљице Марије 16, 11120 Београд 35,
соба бр. 121, у року од 15 дана од дана објављивања.

УСЛОВИ: студент докторских студија који је претходне нивое студија
завршио са укупном просечном оценом најмање осам или VII/2 степен
стручне спреме, магистратура из уже научне области са прихваћеном
темом докторске дисертације, хемијски или технолошко-металуршки
факултет.

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
ЕЛЕКТРОТЕХНИЧКИ ФАКУЛТЕТ

на одређено време од 3 године, без обзира на радно
искуство

11000 Београд, Булевар краља Александра 73

Расписује конкурс за стицање звања и заснивање радног
односа:

Редовни професор за ужу научну област Рачунарска
техника и информатика
Доцент за ужу научну област Телекомуникације
Доцент за ужу научну област Електроника
Асистент за ужу научну област Аутоматика
УСЛОВИ: услови конкурса утврђени су Законом о високом образовању („Сл. гласник РС“, бр. 76/2005, 100/2007 - аутентично тумачење,
97/2008, 44/2010, 93/2012, 89/2013 и 99/2014) и Статутом Електротехничког факултета, Критеријумима за стицање звања наставника
Универзитета у Београду и Критеријумима за стицање звања наставника и сарадника на Електротехничком факултету у Београду, у складу са којима ће бити извршен избор пријављених кандидата. Молбе са
потребним документима (биографија са списком објављених радова,
копија дипломе, односно уверења које важи до издавања дипломе
и уверење о држављанству), доставити у року од 15 дана од дана
објављивања, архиви Факултета, Булевар краља Александра 73.

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
ШУМАРСКИ ФАКУЛТЕТ

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

Наставник - доцент за ужу научну област Ерозија и
конзервација земљишта и вода
на одређено време од 5 година, без обзира на радно
искуство

УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме, докторат из уже научне области
за коју се наставник бира, Шумарски факултет, одсек Еколошки
инжењеринг у заштити земљишних и водних ресурса.

Асистент за ужу научну област Ерозија и
конзервација земљишта и вода

на одређено време од 3 године, без обзира на радно
искуство

УСЛОВИ: студент докторских студија на студијском програму: Шумарство, модул: Еколошки инжењеринг у заштити земљишних и водних
ресурса, који је претходне нивое студија завршио са укупном просечном оценом најмање осам или VII/2 степен стручне спреме, магистратура из уже научне области са прихваћеном темом докторске дисертације, Шумарски факултет, одсек Еколошки инжењеринг у заштити
земљишних и водних ресурса.

Асистент за ужу научну област Планирање
газдовања шумама

на одређено време од 3 године, без обзира на радно
искуство

УСЛОВИ: студент докторских студија који је претходне нивое студија
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Асистент за ужу научну стручно-уметничку област
Обликовање производа од дрвета

УСЛОВИ: студент докторских студија на студијском програму: Шумарство; модул: Технологије, менаџмент и пројектовање намештаја и
производа од дрвета, подмодул: Намештај и производи од дрвета,
који је претходне нивое студија завршио са укупном просечном оценом најмање осам или VII/2 степен стручне спреме, магистратура из
уже научне области са прихваћеном темом докторске дисертације,
Шумарски факултет, одсек ТМП или архитектонски факултет.
OСТАЛО: портфолио са радовима из уже научне стручно-уметничке
области у А-4 формату. Избор наставника - доцента врши се на период од 5 година, а асистената на период од 3 године. Остали услови за
избор наставника и сарадника утврђени су Законом о високом образовању, Статутом Универзитета у Београду и Статутом и Правилником о систематизацији послова и радних задатака радника Шумарског
факултета. Пријаве са биографијом и доказима о испуњености услова
из конкурса (оверене фотокопије диплома, извод из матичне књиге
рођених, држављанство, списак научних и стручних радова, сепарате
радова...), достављају се надлежној служби Шумарског факултета у
Београду, Кнеза Вишеслава 1, у року од 8 дана од дана објављивања
у публикацији „Послови“.

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
МАТЕМАТИЧКИ ФАКУЛТЕТ

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

Сарадник у настави за ужу научну област
Математичка анализа

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

Сарадник у настави за ужу научну област
Математичка анализа

на одређено време од 12 месеци, са 70% радног времена

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
чланом 91 Статута Математичког факултета. Уз молбу за конкурисање
потребно је поднети: биографију и оверену копију дипломе. Молбе са
потребним документима могу се доставити Факултету, на наведену
адресу или лично предати у Секретаријату факултета, сваког радног
дана, од 10,00 до 15,00 часова.

Национална служба
за запошљавање

Посао се не чека,
посао се тражи
Национална служба за запошљавање • www.nsz.gov.rs
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ВИСОКА ШКОЛА МОДЕРНОГ БИЗНИСА
11070 Нови Београд, Народних хероја 30
тел. 011/260-02-66

Асистент за ужу научну област Економија и
финансије
Асистент за ужу научну област Друштвене и правне
науке
УСЛОВИ: услови су утврђени Законом о високом образовању, Статутом Високе школе и Правилником о начину и поступку избора у звања
и заснивања радног односа наставника и сарадника. Пријаве са биографијом, списком радова, дипломом о одговарајућој стручној спреми, изводом из матичне књиге рођених, уверењем о држављанству,
потврдом надлежног органа да кандидат није под истрагом (документа у оригиналу или у овереном препису и не старија од 6 месеци),
доставити на наведену адресу.

ИСПРАВКА КОНКУРСА
УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
ФИЗИЧКИ ФАКУЛТЕТ

11000 Београд, Студентски трг 12-16
тел. 011/7158-151, 7158-177

Конкурс објављен 01.10.2014. године у публикацији „Послови“, мења се у називу радног места, тако што уместо: редовни
професор за ужу научну област Физика јонизованих гасова,
на неодређено време или ванредни професор за ужу научну област Физика јонизованих гасова, на одређено време од
5 година, треба да стоји: редовни професор за ужу научну
област Физика јонизованих гасова и плазме, на неодређено
време - 1 извршилац. У осталом делу конкурс је непромењен.

Ч АЧ А К
ОШ „СВЕТОЗАР МАРКОВИЋ“
32257 Ковиље
тел. 032/682-003
e-mail: о.s.kovilje@eunet.rs

Директор

на мандатни период од 4 године

УСЛОВИ: одговарајуће високо образовање предвиђено чл. 59, чл. 8
став 2 и чл. 120 Закона о основама система образовања и васпитања
(„Службени гласник РС“, бр. 72/2009, 55/2011 и 52/2013) - високо
образовање стечено на студијама другог степена - дипломске академске студије - мастер, специјалистичке академске студије или специјалистичке струковне студије у складу са Законом о високом образовању или на основним студијама у трајању од најмање 4 године, по
пропису који је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005
године, за наставника основне школе, педагога или психолога; поседовање дозволе за рад (лиценце) наставника, педагога или психолога; да кандидат има психичку, физичку и здравствену способност за
рад са децом и ученицима; да није осуђиван правноснажном пресудом
за кривична дела утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о основама
система образовања и васпитања; држављанство Републике Србије;
најмање 5 година рада у установи на пословима образовања и васпитања, након стеченог одговарајућег образовања; поседовање дозволе за рад (лиценце) директора није услов за избор на дужност, али
јесте услов за њено обављање (кандидат изабран за директора школе
је дужан да положи испит за директора сходно условима прописаним
Законом о основама система образовања и васпитања, као и условима које прописује министар). Изузетно, дужност директора основне
школе може да обавља лице које има одговарајуће образовање из
члана 8 став 3 Закона о основама система образовања и васпитања
за наставника те врсте школе, дозволу за рад, обуку и положен испит
за директора установе и најмање 10 година рада у установи на пословима образовања и васпитања, након стеченог одговарајућег образовања, ако се на конкурс не пријави ниједан кандидат са одговарајућим образовањем из члана 8 став 2 Закона о основама система
образовања и васпитања. На поновљеном конкурсу кандидати који
имају одговарајуће образовање из чл. 8 ст. 2 и 3 Закона о основама
система образовања и васпитања - равноправни су.

рен препис или фотокопију уверења о положеном испиту за лиценцу,
односно стручном испиту, потврду о радном искуству у области образовања и васпитања. Одговарајуће лекарско уверење доставља кандидат који је одлуком Школског одбора изабран за директора у року
од три дана од дана достављања одлуке о избору кандидата. Рок за
пријављивање је 15 дана од дана објављивања. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће бити разматране. Пријаве се достављају на
адресу школе, са назнаком: „За конкурс“.

ТЕХНИЧКА ШКОЛА ИВАЊИЦА
32250 Ивањица, Миће Матовића 2
тел. 032/661-000

Директор

на мандатни период од 4 године

УСЛОВИ: Поред општих услова предвиђених законом, кандидат треба
да испуњава и услове из члана 8 став 2, члана 59 и члана 120 став 1
Закона о основама система образовања и васпитања. Уз пријаву на
конкурс кандидат треба да приложи: краћу биографију, доказ о степену и врсти школске спреме, доказ о стажу обављеном у области образовања и васпитања, доказ о држављанству, доказ о неосуђиваности,
доказ да се не налази под истрагом. Пријаве са потребном документацијом могу се предати у секретаријату школе, од 07,00 до 14,00 часова
или на адресу школе, са назнаком: „Конкурсној комисији“. Конкурс је
отворен 8 дана од дана објављивања. Контакт телефон у вези расписаног конкурса: 032/661-000.

ГЊИЛАНЕ
ОШ “ТРАЈКО ПЕРИЋ”
Велико Ропотово

Директор

на мандатни период од 4 године

УСЛОВИ: високо образовање са најмање 5 година од стицања дипломе, лиценца за наставника, најмање 5 година радног стажа у области
образовања и васпитања. Уз пријаву на конкурс кандидати треба да
приложе: доказ о држављанству (не старије од 6 месеци), доказ о
психичкој и здравственој способности, лекарско уверење (не старије
од 6 месеци), 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. Рок за пријављивање је
15 дана од дана објављивања у публикацији “Послови”. Непотпуне и
неблаговремене пријаве неће се разматрати.

ТЕХНИЧКА ШКОЛА

Косовска Каменица, Цара Лазара бб

Директор

на мандатни период од 4 године

УСЛОВИ: одговарајуће образовање предвиђено Законом о основама
система образовања и васпитања; положен стручни испит за наставника, педагога или психолога; радно искуство од најмање 5 година у
школи, након стеченог одговарајућег високог образовања. Пријаву са
доказима о испуњавању услова поднети на адресу школе, са назнаком: “Конкурс за директора”. Рок за пријављивање је 15 дана од дана
објављивања у публикацији “Послови”. Непотпуне и неблаговремене
пријаве неће се разматрати. Уз пријаву кандидат подноси: биографске податке, оверену фотокопију дипломе о завршеном факултету,
оверену фотокопију уверења о положеном стручном испиту, потврду
о радном искуству, прилоге којим доказује своје стручне, организационе, моралне и друге квалитете, уверење о држављанству (не старије од 6 месеци).

Подршка
запошљавању
особа са
инвалидитетом

ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс кандидат подноси: доказ о држављанству (уверење о држављанству), извод из матичне књиге рођених,
оверен препис или фотокопију дипломе о стеченом образовању, овеБесплатна публикација о запошљавању
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Наука и образовање

ЈАГОДИНА
ЕКОНОМСКО-ТРГОВИНСКА ШКОЛА
35250 Параћин, Драгољуба Јовановића 2
тел. 035/570-877

Директор

на период од 4 године

УСЛОВИ: да кандидат испуњава следеће услове: одговарајуће високо образовање за наставника, психолога и педагога; држављанство
Републике Србије; да има дозволу за рад (лиценцу за наставника,
педагога и психолога), односно положен стручни испит; најмање пет
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 (овај доказ прибавља
школа); да има психичку, физичку и здравствену способност за рад
са ученицима (уверење се подноси пре доношења решења о избору директора и закључењу уговора о раду); да зна језик на ком се
обавља образовно-васпитни рад.
ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс приложити: оверену фотокопију
дипломе о стеченој стручној спреми, уверење о држављанству, извод
из матичне књиге рођених/венчаних, оверену фотокопију уверења о
положеном стручном испиту/лиценци, потврду о радном стажу и преглед кретања у служби са биографским подацима. Неблаговремене и
непотпуне пријаве неће се разматрати.

ЕТШ „СЛАВКА ЂУРЂЕВИЋ“

35000 Јагодина, Кнегиње Милице 101
тел. 035/245-340

Директор

на период од четири године

УСЛОВИ: одговарајуће високо образовање на студијама другог степена (мастер академске студије, специјалистичке академске студије или
специјалистичке струковне студије), по пропису који уређује високо
образовање почев од 10.09.2005. године или на основним студијама
у трајању најмање четири године, по пропису који је уређивао високо образовање до 10.09.2005. године, лице које испуњава услове за
наставника средње стручне школе за подручје рада економија, право
и администрација, трговина, угоститељство и туризам, за педагога и
психолога; дозвола за рад, обука и положен испит за директора установе и најмање пет година рада у установи на пословима образовања
и васпитања, након стеченог одговарајућег образовања; да кандидат
има психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и
ученицима; да није осуђиван правноснажном пресудом за кривична
дела утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о основама система
образовања и васпитања; држављанство Републике Србије.
ОСТАЛО: Уз пријаву кандидат подноси: радну биографију са кратким
прегледом кретања у служби и прилозима којима доказује своје организационе и стручне квалитете, предлог програма рада директора
школе, оверен препис или оверену фотокопију дипломе о завршеном
одговарајућем високом образовању, лиценцу за наставника, педагога
или психолога, оверену копију уверења о положеном стручном испиту, потврду да има најмање пет година радног стажа у области образовања, уверење о држављанству, извод из матичне књиге рођених.
Уверење да кандидат није осуђиван прибавља школа по службеној
дужности, а лекарско уверење да има психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и ученицима - доставља се пре
закључења уговора о раду и не сме бити старије од шест месеци. Како
подзаконски акт из члана 59 Закона о основама система образовања
и васпитања („Службени гласник РС“, бр. 72/09, 52/11, 55/13, 59/14)
није донет, документација кандидата без положеног испита за директора школе сматра се комплетном, уколико су остала документа уредно достављена. Рок за пријављивање је 15 дана од дана објављивања.
Непотпуне и неблаговремене пријаве неће бити разматране. Пријаве
слати на адресу школе или предати лично у секретаријат школе.

Национална служба
за запошљавање
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ЕГШ „НИКОЛА ТЕСЛА“

35000 Јагодина, Багрданска 7
тел. 035/251-329

Директор

на период од 4 године

УСЛОВИ: високо образовање за наставника (за подручје рада електротехника и грађевинарстрво), педагога и психолога, стечено на
студијама другог степена (дипломске академске студије - мастер,
специјалистичке академске студије или специјалистичке струковне
студије), у складу са прописом који је уређивао 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, дозвола за рад (лиценца), односно положен
стручни испит за наставника, педагога и психолога, најмање 5 година
рада у установи на пословима образовање и васпитања, након стеченог одговарајућег образовања, положен испит за директора установе,
психичка, физичка и здравствена способност за рад са 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.
ОСТАЛО: Уз пријаву поднети: оверену фотокопију или препис дипломе о стеченом образовању, оверену фотокопију или препис дозволе
за рад (лиценце), односно положеног стручног испита за наставника, педагога и психолога, потврду о раду у установи на пословима
образовања и васпитања, након стеченог одговарајућег образовања,
доказ о положеном испиту за директора установе, лекарско уверење
о психофизичкој и здравственој способности за рад са ученицима (не
старије од 6 месеци, доставља изабрани кандидат), уверење да кандидат није осуђиван у складу са чланом 120 став 1 тачка 3 Закона о
основама система образовања и васпитања, уверење о држављанству (не старије од 6 месеци), уверење да није под истрагом, извод из
матичне књиге рођених, преглед кретања у служби са биографским
подацима. Рок за подношење пријава са доказима је 15 дана од дана
објављивања. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узимати
у разматрање. Како подзаконски акт из члана 59 Закона о основама
система образовања и васпитања („Службени гласник РС“, бр. 72/09,
52/11, 55/13) није донет, документација кандидата без положеног
испита за директора школе сматра се комплетном уколико су остала
документа уредно достављена. Кандидат ће бити обавештен о резултатима конкурса у року од 15 дана од дана доношења одлуке о избору
кандидата. Пријаве слати на горенаведену адресу.

КИКИНДА
ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА
„СРЕЋНО ДЕТЕ“

Нови Кнежевац, Краља Петра I Карађорђевића 4

Васпитач

на одређено време ради замене запослене одсутне преко
60 дана (трудноћа, породиљско одсуство и одсуство са рада
ради неге детета), у групи на српском језику

УСЛОВИ: да кандидат има одговарајуће образовање стечено на студијама другог степена (мастер академске студије, специјалистичке
академске студије или специјалистичке струковне студије) или образовање стечено на основним студијама у трајању од најмање четири године или одговарајуће високо образовање на студијама првог
степена (основне академске, односно струковне студије), студијама у
трајању од три године или више образовање; да има психичку, физичку и здравствену способност за рад; да није осуђиван правноснажном
пресудом за кривична дела утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона
о основама система образовања и васпитања; држављанство РС и да
зна језик на ком се остварује образовно-васпитни рад. Кандидат уз
пријаву треба да достави: биографију, оверену фотокопију дипломе
или уверења, оверену фотокопију извода из матичне књиге рођених,
оверену фотокопију уверења о држављанству, доказ о знању језика на ком се изводи васпитно-образовни рад (доказује се дипломом
о стеченом одговарајућем образовању за обављање образовно-васпитног рада или овереном фотокопијом уверења да је лице положило испит из српског језика по програму одговарајуће високошколске
установе). Доказ о психичкој, физичкој и здравственој способности
за рад подноси се пре закључења уговора о раду, а доказ о неосуђиваности прибавља установа. Пријаве са потребном документацијом
доставити на горенаведену адресу поштом или лично у просторијама
установе. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати.
Национална служба за запошљавање • www.nsz.gov.rs
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ОШ „ИВО ЛОЛА РИБАР“

23313 Нови Козарци, Краља Петра I 42
тел. 0230/356-005

Директор

на мандатни период од 4 године

УСЛОВИ: да кандидат има одговарајуће образовање из члана 8 став
2, члана 59 став 5 и члана 120 Закона о основама система образовања и васпитања за наставника основне школе (високо образовање
стечено на студијама другог степена - дипломске академске студије
- мастер, специјалистичке академске студије или специјалистичке
струковне студије, у складу са Законом о високом образовању - „Сл.
гласник РС“, бр. 76/05, 107/07 - аутентично тумачење и 97/08), 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, за педагога и психолога; да има дозволу за рад;
обуку и положен испит за директора установе; најмање 5 година рада
у установи на пословима образовања и васпитања, након стеченог
одговарајућег образовања; држављанство РС; да поседује психичку,
физичку и здравствену способност за рад са децом; да није осуђиван
правноснажном пресудом за кривична дела утврђена у чл. 120 став
1 тачка 3 Закона о основама система образовања и васпитања; да
зна језик на ком се изводи образовно-васпитни рад - српски језик. Уз
пријаву на конкурс кандидат треба да приложи: уверење о држављанству (оригинал или оверену фотокопију, не старије од 6 месеци),
оверену фотокопију дипломе о стеченој стручној спреми, уверење
о положеном стручном испиту (оригинал или оверена фотокопија),
извод из матичне књиге рођених на новом трајном обрасцу (оригинал
или оверена фотокопија), потврду о радном искуству на пословима
образовања и васпитања (оригинална потврда од послодавца), фотокопију радне књижице, уверење о неосуђиваности, фотокопију личне
карте. Лекарско уверење подноси се непосредно пре закључења уговора са изабраним кандидатом. Документација поднета без доказа о
положеном стручном испиту сматраће се потпуном, али је изабрани
кандидат у обавези да положи исти у року од 1 године.
ОСТАЛО: Рок за пријаву је 15 дана од дана објављивања. Непотпуне
и неблаговремене пријаве неће се узети у разматрање. Ближе информације о конкурсу могу се добити код секретара школе, на број телефона: 0230/356-005.

КОСОВСК А МИТРОВИЦ А
УНИВЕРЗИТЕТ У ПРИШТИНИ
МЕДИЦИНСКИ ФАКУЛТЕТ

38220 Косовска Митровица, Анри Динана бб
(Здравствени центар Косовска Митровица)
тел. 028/498-298

Наставник у звањe редовног професора за ужу
научну област Интeрна медицина
Наставник у звање редовног професора за ужу
научну област Педијатрија
Наставник у звање ванредног професора за ужу
научну област Педијатрија
на одређено време од 60 месеци

Наставник у звање доцента за ужу научну област
Орална хирургија
на одређено време од 60 месеци

Асистент за ужу научну област Педијатрија
на одређено време од 36 месеци

УСЛОВИ: За наставнике: у звање наставника може бити изабрано лице које има одговарајући стручни, академски, односно научни
назив и способност за наставни рад. У звање редовног професора може бити изабрано лице које има научни назив доктора наука
и има већи број научних радова који утичу на развој научне мисли
објављених у међународним или водећим домаћим часописима са
рецензијама, већи број научних радова и саопштења изнетих на
међународним или домаћим научним скуповима, објављен уџбеник,
монографију или оригинално стручно остварење, остварене резултате у развоју научно-наставног подмлатка на факултету, учешће у
завршним радовима или специјалистичким дипломским академским
студијама. У звање ванредног професора може бити изабрано лице
које има научни назив доктора наука, више научних радова од значаја
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за развој науке објављених у међународним или водећим домаћим
часописима са рецензијама, оригинално стручно остварење (пројекат,
студију и сл.), односно руковођење и учешће у научним пројектима,
објављен уџбеник, монографију, практикум или збирку задатака за
ужу научну област и више радова саопштених на међународним или
домаћим научним скуповима. У звање доцента може бити изабрано
лице које има научни назив доктора наука и има научне и стручне
радове објављене у научним часописима или зборницама са рецензијама. За асистенте: у звање асистента бира се студент докторских
студија или кандидат који има академски назив магистра наука и који
су претходне нивое студија завршили са укупном просечном оценом
најмање осам и који показују смисао за наставни рад. Изузетно, за
наставу на клиничким предметима високошколска установа бира
у звање асистента лице са завршеном одговарајућом здравственом
специјализацијом. Кандидати треба да испуњавају и услове утврђене
Правилником о условима и начину и поступку избора у звање сарадника, као и одредбама Статута. Ови услови утврђени су Законом о
високом образовању и Статутом Медицинског факултета у Приштини.
Конкурс је отворен 15 дана од дана објављивања. Пријаве слати на
горенаведену адресу.

ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА
„ЦАР КОНСТАНТИН И ЦАРИЦА ЈЕЛЕНА“
38213 Прилужје
тел. 028/467-096

Стручни сарадник

на одређено време до повратка запослене са породиљског
одсуства, најдуже до 07.07.2015. године

УСЛОВИ: одговарајуће високо образовање - VII степен, дипломирани
психолог, дипломирани педагог, логопед, педагог за музичко, ликовно
и физичко васпитање; 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; да има психичку, физичку и здравствену способност
за рад на пословима стручног сарадника; 3 године радног искуства
у струци; положен стручни испит за стручног сарадника; познавање
рада на рачунару. Уз пријаву на конкурс (са биографијом - CV), кандидат треба да приложи: оригинал или оверену фотокопију дипломе
о стеченом образовању, уверење или оверену фотокопију уверења о
држављанству (не старије од 6 месеци), извод или оверену фотокопију извода из матичне књиге рођених - важеће; потврду послодавца
о стеченом радном искуству или фотокопију радне књижице и фотокопију важеће личне карте.
Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узети у разматрање.
Пријаву и доказе о испуњености услова из конкурса доставити лично
или поштом, на горенаведену адресу, са назнаком: „Пријава на конкурс“. Рок за пријављивање је 8 дана од дана објављивања.

УНИВЕРЗИТЕТ У ПРИШТИНИ
ФАКУЛТЕТ ТЕХНИЧКИХ НАУКА

38220 Косовска Митровица, Кнеза Милоша 7
тел. 028/425-320

Наставник за ужу научну област Рачунарска техника
и информатика
на одређено време од 5 година

УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме, научни степен доктора наука,
докторат из научне области за коју се бира и остали услови утврђени чл. 64 и 65 Закона о високом образовању („Сл. гласник РС“, бр.
76/2005, 100/2007, 97/2008, 44/2010, 93/2012 и 89/2013), Статутом
Факултета техничких наука у Косовској Митровици и Правилником о
ближим условима за избор у звање наставника и сарадника у складу са којима ће бити извршен избор пријављених кандидата. Пријаве
кандидата са прилозима: пријава на конкурс (4 примерка), биографија (2 примерка), списак научних радова са свим индексним ознакама (2 примерка), радове у електронској форми (на CD-у, две копије
са назначеним именом и презименом кандидата), дипломе о одговарајућој стручној спреми, извод из матичне књиге рођених и уверење
о држављанству Републике Србије, уверење да против кандидата није
покренута истрага, нити подигнута оптужница. Пријаве са потребном
документацијом подносе се на горенаведену адресу, са назнаком: „За
конкурс“. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће бити разматране. Рок за подношење пријава са пратећом документацијом је 15 дана
од дана објављивања.
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К РА Г У Ј Е В А Ц
УНИВЕРЗИТЕТ У КРАГУЈЕВЦУ
ПРИРОДНО-МАТЕМАТИЧКИ ФАКУЛТЕТ
34000 Крагујевац, Радоја Домановића 12
тел. 034/336-223

Aсистент за ужу научну област Програмирање

у Институту за математику и информатику факултета, за
50% радног времена, на одређено време 3 године

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме и уписане докторске студије
уже научне области за коју се бира или VII/2 степен стручне спреме,
магистар рачунарских наука, уз услов да је прихваћена тема докторске дисертације, односно VIII степен стручне спреме, доктор рачунарских наука који је изабран у звање асистента по Закону о високом
образовању („Сл. гласник РС“, бр. 76/05, 100/07, 97/08, 44/10, 93/12,
89/13 и 99/14) и у наведеном звању провео највише један изборни
период. Остали услови утврђени су Законом о високом образовању,
Статутом Факултета и Правилником о систематизацији послова и радних задатака Факултета, у складу са којима ће бити извршен избор
пријављених кандидата.

Асистент за ужу научну област Вештачка
интелигенција

у Институту за математику и информатику факултета, за
50% радног времена, на одређено време 3 године

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме и уписане докторске студије
уже научне области за коју се бира или VII/2 степен стручне спреме,
магистар рачунарских наука уз услов да је прихваћена тема докторске
дисертације, односно VIII степен стручне спреме, доктор рачунарских
наука који је изабран у звање асистента по Закону о високом образовању („Сл. гласник РС“, бр. 76/05, 100/07, 97/08, 44/10, 93/12, 89/13
и 99/14) и у наведеном звању провео највише један изборни период.
Остали услови утврђени су Законом о високом образовању, Статутом
Факултета и Правилником о систематизацији послова и радних задатака Факултета, у складу са којима ће бити извршен избор пријављених кандидата.
ОСТАЛО: Кандидати који конкуришу поред општих услова треба да
испуњавају и посебне услове прописане Законом и наведеним општим
актима. Уз пријаву неопходно је доставити: биографију са подацима
о досадашњем раду, оверену фотокопију дипломе о стеченој одговарајућој стручној спреми и списак и сепарате објављених радова,
односно радова за који поседују потврду да су прихваћени за објављивање до момента пријаве на конкурс. Кандидати су такође дужни да
уз пријаву на конкурс доставе и одговарајуће доказе надлежних органа поводом чињенице да нису правноснажном пресудом осуђени за
кривично дело против полне слободе, фалсификовања јавне исправе
коју издаје високошколска установа или примања мита у обављању
послова у високошколској установи. Рок за пријављивање је 15 дана
од дана објављивања. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се
разматрати.

ЕКОНОМСКИ ФАКУЛТЕТ

34000 Крагујевац, Ђуре Пуцара Старог 3
тел. 034/303-500

Наставник у звање доцента за ужу научну област
Општа економија и привредни развој, наставни
предмети: Компаративни економски системи и
Економија јавног сектора
на одређено време 5 година

УСЛОВИ: научни степен доктора економских наука одговарајуће уже
области и други општи, педагошки и посебни услови прописани Законом о високом образовању, Статутом и другим актима Економског
факултета у Крагујевцу и Статутом и другим актима Универзитета у
Крагујевцу.

Сарадник (поновни избор) у звање асистента за ужу
научну област Статистика и информатика, наставни
предмет: Основи статистике
на одређено време 3 године

УСЛОВИ: студент докторских студија одговарајуће научне области
који је претходне нивое студија завршио са укупном просечном оценом најмање осам и који је показао смисао за наставни рад и други
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општи, педагошки и посебни услови прописани Законом, Статутом и
другим актима Факултета.
ОСТАЛО: Кандидати уз пријаву достављају: доказе о испуњавању
услова конкурса и доказе о испуњености општих предуслова у погледу неосуђиваности утврђених чланом 62 став 3 Закона о високом
образовању и чланом 125е став 1 Статута Универзитета у Крагујевцу. Пријаву са доказима о испуњености услова тражених конкурсом
доставити на горенаведену адресу, са назнаком: „За конкурс“. Рок за
пријаву је 15 дана.

ОШ „ИЛИЈА ГАРАШАНИН“

34300 Аранђеловац, Јосифа Панчића 7
тел. 034/6711-818

Директор

на мандатни период од 4 године

УСЛОВИ: За директора школе може бити изабрано лице које испуњава следеће услове: да поседује одговарајуће високо образовање из
члана 8 Закона о основама система образовања и васпитања (високо
образовање стечено на студијама другог степена - 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
основне школе, педагога или психолога; дозвола за рад - лиценца; да
кандидат има физичку, психичку и здравствену способност за рад са
децом и ученицима; држављанство Републике Србије; да није осуђиван правноснажном пресудом за кривична дела утврђена у чл. 120
став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања и васпитања;
да зна језик на ком се остварује васпитно-образовни рад; најмање пет
година рада у установи на пословима образовања и васпитања, након
стеченог одговарајућег образовања.
ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс доставити следеће доказе: оверену
фотокопију дипломе о стеченом образовању, оверену фотокопију уверења о положеном испиту за лиценцу, потврду о радном искуству,
радну биографију, оквирни план рада за време мандата и уверење о
држављанству. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће бити узете
у разматрање. Пријаве слати на горенаведену адресу школе, а додатне информације о конкурсу могу се добити код секретара школе и на
број телефона: 034/6711-818. Рок за пријављивање је 8 дана од дана
објављивања.

ОШ „ДУШАН РАДОЊИЋ“
34304 Бања
тел. 034/6777-014

Директор

на период од четири године

УСЛОВИ: За директора може бити изабрано лице које испуњава следеће услове: да поседује одговарајуће високо образовања из члана 8
Закона о основама система образовања и васпитања (високо образовање стечено на студијама другог степена - 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 основне школе,
педагога или психолога; да поседује дозволу за рад - лиценцу; психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и ученицима; држављанство Републике Србије; да кандидат није осуђиван
правноснажном пресудом за кривична дела утврђена у чл. 120 став
1 тачка 3 Закона о основама система образовања и васпитања; најмање пет година рада у установи на пословима образовања и васпитања, након стеченог одговарајућег образовања. Директор се бира
на период од четири године. Уз пријаву на конкурс приложити: уверење о држављанству, извод из матичне књиге рођених, лекарско
уверење, оверену фотокопију дипломе о стеченом образовању, оверену фотокопију уверења о положеном испиту за лиценцу, потврду
о радном искуству, радну биографију, оквирни план рада за време
мандата, уверење да кандидат није осуђиван и да не постоји забрана
обављања послова директора школе.
Рок за пријављивање је 15 дана од дана објављивања у публикацији
“Послови”, са назнаком: “Конкурс за директора“. Неблаговремене и
непотпуне пријаве неће се узети у разматрање. Ближе информације
о конкурсу могу се добити код секретара школе и на број телефона:
034/6777-014.
Национална служба за запошљавање • www.nsz.gov.rs
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К РА Љ Е В О
ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА
„ВЕСЕЛО ДЕТИЊСТВО“

36350 Рашка, Милуна Ивановића бб
тел. 036/736-120

Васпитач

на одређено време до повратка раднице са боловања и
породиљског одсуства

УСЛОВИ: одговарајуће високо образовање - на студијама другог степена (мастер академске студије, специјалистичке академске студије
или специјалистичке струковне студије), по пропису који уређује високо образовање почев од 10. септембра 2005. године или на основним
студијама у трајању од четири године, по пропису који је уређивао
високо образовање до 10. септембра 2005. године, на студијама првог
степена (основне академске студије, односно струковне студије),
студијама у трајању од три године или више образовање; да кандидат поседује психичку, физичку и здравствену способност за рад са
децом; да није осуђиван правноснажном пресудом за кривична дела
утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања и васпитања - уверење прибавља установа по службеној дужности; држављанство Републике Србије; да зна језик на ком се изводи
образовно-васпитни рад. Уз захтев доставити: оверен препис дипломе
- фотокопију о завршеној школској спреми, уверење о држављанству
(не старије од 6 месеци) и извод из матичне књиге рођених. Конкурс
је отворен 8 дана. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узимати у обзир.

ОШ „БАНЕ МИЛЕНКОВИЋ“

из педагогије и психологије у току студија или доказ о положеном
стручном испиту, односно о положеном испиту за лиценцу; доказ о
знању језика на ком се остварује образовно-васпитни рад (потврда
високошколске установе на којој је кандидат стекао образовање да
се редовна настава одвија на српском језику). Доказ о испуњености
услова у погледу физичке, психичке и здравствене способности прибавља се пре закључења уговора о раду, а проверу психофизичких
способности врши Национална служба за запошљавање, применом
стандардизованих поступака. Доказ о неосуђиваности прибавља школа. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће бити разматране. Рок
за пријављивање је 8 дана од дана објављивања.

ИСПРАВКА ДЕЛА ОГЛАСА
МЕДИЦИНСКА ШКОЛА

36000 Краљево, Доситејева 46Г
тел. 036/382-548

Оглас објављен 01.10.2014. године у публикацији “Послови”,
за радно место: наставник здравствене неге, за 63% радног
времена, ради замене одсутног запосленог преко 60 дана,
исправља се и треба да гласи: наставник здравствене неге,
за 59% радног времена, ради замене одсутног запосленог
преко 60 дана. Остали део огласа је непромењен.

ЕКОНОМСКО-ТРГОВИНСКА ШКОЛА
36000 Краљево, Доситејева 46
тел. 036/382-047
е-mail: еtskkv@ptt.rs

Професор енглеског језика

36216 Ново Село
тел. 036/631-825

на одређено време, за 17% радног времена

Професор разредне наставе

на одређено време, за 5% радног времена

на одређено време до повратка запослене са функције

УСЛОВИ: Поред општих услова предвиђених Законом о раду, кандидат треба да испуњава и следеће услове: одговарајуће образовање у
складу са чланом 8 Закона о основама система образовања и васпитања, односно 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 високо образовање стечено на основним студијама у трајању од најмање четири
године, по пропису који је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. године; врста образовања у складу са Правилником о степену и врсти образовања наставника и стручних сарадника у основној
школи („Сл. гласник РС - Просветни гласник“, бр. 11/2012 и 15/2013),
односно да је кандидат: професор разредне наставе, професор педагогије са претходно завршеном педагошком академијом или учитељском школом, мастер учитељ, наставник разредне наставе, професор
разредне наставе и енглеског језика за основну школу, дипломирани
учитељ мастер; да има, у складу са чланом 8 став 4 Закона о основама
система образовања и васпитања, образовање из психолошких, педагошких и методичких дисиплина стечено на високошколској установи
у току студија или након дипломирања од најмање 30 бодова и шест
бодова праксе у установи, у складу са Европским системом преноса
бодова; кандидат 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; 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. Образовно-васпитни рад у
школи остварује се на српском језику.
ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс кандидати су дужни да поред краће
биографије доставе следећу документацију, у оригиналу или у овереном препису: доказ о држављанству Републике Србије (уверење
о држављанству и извод из матичне књиге рођених; уверење о
држављанству не сме бити старије од шест месеци), оверен препис
или оверену фотокопију дипломе о стеченом одговарајућем образовању; доказ о поседовању образовања из психолошких, педагошких
и методичких дисиплина 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
Бесплатна публикација о запошљавању

Професор музичке уметности

Професор српског језика и књижевности
на одређено време

Педагог школе

на одређено време

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, завршен одговарајући факултет сходно одредбама Правилника о врсти стручне спреме наставника, стручних сарадника и помоћних наставника у стручним школама, 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.
Кандидати треба да поднесу: молбу уз обавезно навођење јединственог матичног броја, диплому о одговарајућем образовању и уверење
о држављанству Републике Србије. Рок за подношење пријава је 8
дана од дана објављивања. Пријаве поднети на адресу школе.

КРУШЕВАЦ
ШОСО „ВЕСЕЛИН НИКОЛИЋ“

37000 Крушевац, Луке Ивановића 17
тел. 037/446-700

Наставник разредне наставе

на одређено време до повратка одсутног запосленог

УСЛОВИ: одговарајуће образовање за рад са децом ментално ометеном у развоју - олигофренологшки смер, високо образовање на студијама другог степена, у складу са Законом о високом образовању,
почев од 10. септембра 2005. године или на основним студијама у
трајању од најмање 4 године, по пропису који је уређивао високо
образовање до 10. септембра 2005. године; да кандидат има образовање из психолошких, педагошких и методичких дисциплина стечено
на високошколској установи у току студија или након дипломирања,
у складу са чл. 8 став 4 и 5 Закона о основама система образовања и
васпитања („Сл. гласник РС“, бр. 72/09, 52/11, 55/13); 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 образовно-васпитни рад. Уз пријаву кандидат је дужан
да достави доказе о испуњавању услова конкурса за радно место за
које конкурише: доказе о одговарајућем образовању према услови08.10.2014. | Број 590 |
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ма из текста конкурса (оверена фотокопија дипломе о одговарајућем
образовању и оверена фотокопија доказа о образовању из психолошких, педагошких и методичких дисциплина) и доказ о држављанству
Републике Србије (оверена фотокопија уверења). Доказ да знају језик
на ком се остварује образовно-васпитни рад у обавези су да доставе кандидати који одговарајуће образовање нису стекли на српском
језику. Доказ о поседовању психичке, физичке и здравствене способности за рад са децом и ученицима (лекарско уверење) - подноси се
пре закључења уговора о раду. Доказ о неосуђиваности кандидата
прибавља школа. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати у поступку избора кандидата. Пријаве са потребном документацијом слати на адресу школе.

ОШ „ИВО ЛОЛА РИБАР“

37230 Александровац, Крушевачка 16
тел. 037/3552-353

Наставник разредне наставе

на одређено време до повратка радника са функције

Наставник разредне наставе

на одређено време до повратка раднице са породиљског
одсуства, за рад у издвојеном одељењу школе у Трнавцима

УСЛОВИ: степен стручне спреме у складу са чланом 8 Закона о основама система образовања и васпитања и Правилником о врсти стручне спреме наставника и стручних сарадника у основној школи. Уз
пријаву на оглас кандидати прилажу: оверену фотокопију дипломе
о стеченом образовању, оригинал или оверену фотокопију уверења
о држављанству РС (не старије од шест месеци) и извод из матичне
књиге рођених. Услов да кандидат има психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и ученицима доказује се лекарским
уверењем пре закључења уговора о раду са изабраним кандидатом.
Рок за пријављивање је 8 дана од дана објављивања. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узети у разматрање.

НИШ
ОШ „РАДОЈЕ ДОМАНОВИЋ“

18000 Ниш, Генерала Милојка Лешјанина 49/а

Педагошки асистент

на одређено време до краја школске 2014/2015. године

УСЛОВИ: најмање средње стручно образовање, савладан програм
обуке за педагошког асистента и познавање ромског језика (диплома
о стеченом образовању, сертификат издат од стране Министарства
просвете и науке о завршеној уводној обуци за педагошког асистента и доказ о познавању ромског језика - у оригиналу или у овереном препису, односно фотокопији); 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 (уверење о држављанству у оригиналу или у овереном препису, односно фотокопији); да лице зна језик
на ком се остварује образовно-васпитни рад, односно српски језик;
извод из матичне књиге рођених. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће бити разматране.

ОШ „ВУК КАРАЏИЋ“

18000 Ниш, Београдска 2

Педагошки асистент

на одређено време до 31.08.2015. године

УСЛОВИ: средње образовање, завршена уводна обука за педагошког
асистента; познавање ромског језика; психичка, физичка и здравствена способност за рад са децом и ученицима (доказ доставља изабрани
кандидат, пре закључења уговора о раду); да кандидат није осуђиван
правноснажном пресудом за кривична дела утврђена у чл. 120 став 1
тачка 3 Закона о основама система образовања и васпитања (доказ
прибавља школа по службеној дужности); држављанство Републике Србије; да лице зна језик на ком се остварује образовно-васпитни
рад. Уз пријаву доставити: биографске податке, диплому (у њеном
недостатку уверење) о стеченом образовању (оверена фотокопија
дипломе), извод из матичне књиге рођених (венчаних за удате, оригинал или оверена фотокопија), уверење о држављанству, извод из
евиденције незапослених лица (уколико кандидат није у радном односу), сертификат о завршеној уводној обуци за педагошког асистента,
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потврду о познавању ромског језика. Непотпуне и неблаговремене
пријаве неће бити разматране.

ОШ „БРАНКО МИЉКОВИЋ“

18000 Ниш, Љубомира Николића 3

Директор

на мандатни период од 4 године

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
стечено образовање на основним студијама у трајању од најмање
четири године, по пропису који је уређивао високо образовање до 10.
септембра 2005. године за наставника основне школе, педагога или
психолога; поседовање психичке, физичке и здравствене способности
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; дозвола за рад (лиценца) наставника, педагога или
психолога; обука и положен испит за директора установе; најмање
5 година рада у установи на пословима образовања и васпитања,
након стеченог одговарајућег образовања. Уз пријаву кандидат треба
да достави: извод из матичне књиге рођених, уверење о држављанству (не старије од 6 месеци), оверен препис или оверену фотокопију дипломе (не старије од 6 месеци), оверен препис или оверену
фотокопију уверења о положеном стручном испиту, односно испиту
за лиценцу за рад наставника, педагога или психолога (не старије од
6 месеци), потврду о радном искуству у области образовања и васпитања, радну биографију, оквирни план рада за време мандата. Рок за
пријављивање је 15 дана. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће
се узимати у разматрање.

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

Директор

на период од 4 године

УСЛОВИ: одговарајуће високо образовање прописано чланом 8 став
2 Закона о основама система образовања и васпитања стечено на
студијама другог степена (мастер академске студије, специјалистичке
академске студије или специјалистичке струковне студије), у складу
са Законом о високом образовању („Службени гласник РС“, бр. 76/05,
100/07 - аутентично тумачење и 97/08), почев од 10. септембра 2005.
године или на основним студијама у трајању од најмање 4 године, по
пропису који је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005.
године, за наставника стручне школе у подручју рада машинство и
обрада метала, економија, право и администрација, за педагога и психолога; дозвола за рад (положен стручни испит - испит за лиценцу);
психичка, физичка и здравствена способност за рад са децом и ученицима; држављанство Републике Србије; да кандидат није осуђиван
правноснажном пресудом за кривична дела утврђена у чл. 120 став 1
тачка 3 Закона о основама система образовања и васпитања (доказ
прибавља школа); најмање 5 година рада у установи на пословима
образовања и васпитања, након стеченог одговарајућег образовања;
уверење о положеном испиту 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). Уз пријаву доставити: оверену копију дипломе о стеченом образовању, оверену копију уверења о положеном стручном
испиту, односно испиту за лиценцу, потврду о радном искуству, доказ
о психичкој, физичкој и здравственој способности за рад са ученицима, уверење о држављанству РС, биографију са кратким прегледом
кретања у служби и предлогом програма рада директора школе. Рок
за пријављивање је 15 дана. Непотпуне и неблаговремене пријаве
неће се узимати у разматрање.

ОБУКА ЗА АКТИВНО
ТРАЖЕЊЕ ПОСЛА
Национална служба за запошљавање • www.nsz.gov.rs
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ОШ „ЈОВАН ЈОВАНОВИЋ ЗМАЈ“

18226 Алексиначки Рудник, Трг рудара бб
тел. 018/882-032

Педагошки асистент

на одређено време до 31.08.2015. године

УСЛОВИ: завршена средња школа и програм обуке за педагошке асистенте (уводни модул); психичка, физичка и здравствена способност за
рад са децом и ученицима; да кандидат није осуђиван правноснажном
пресудом за кривична дела утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона
о основама система образовања и васпитања (доказ прибавља школа по службеној дужности); држављанство Републике Србије; знање
језика на ком се обавља васпитно-образовни рад (доказ су у обавези
да доставе само они кандидати који одговарајуће образовање нису
стекли на српском језику).

Андрагошки асистент

на одређено време до 31.08.2015. године

УСЛОВИ: завршена средња школа, савладан „Интегрални програм
обуке за остваривање функционалног основног образовања одраслих“ за андрагошког асистента; психичка, физичка и здравствена
способност за рад са децом и ученицима; да кандидат није осуђиван
правноснажном пресудом за кривична дела утврђена у чл. 120 став 1
тачка 3 Закона о основама система образовања и васпитања (доказ
прибавља школа по службеној дужности); држављанство Републике Србије; знање језика на ком се обавља васпитно-образовни рад
(доказ су у обавези да доставе само они кандидати који одговарајуће
образовање нису стекли на српском језику).
ОСТАЛО: Кандидат уз пријаву треба да достави: оверену фотокопију
дипломе о стеченом образовању, доказ о завршеном/савладаном програму обуке за педагошког, односно андрагошког асистента, уверење
о држављанству РС (не старије од 6 месеци), извод из матичне књиге
рођених. Уколико кандидат није стекао одговарајуће образовање на
српском језику, подноси доказ да је положио испит из српског језика
по програму одговарајуће школске установе. Проверу психофизичких
способности кандидата који испуњавају све услове конкурса, а који
су се благовремено и са потпуном документацијом пријавили на конкурс и који уђу у ужи избор, извршиће Национална служба за запошљавање у Нишу, применом стандардизованих поступака. Уверење
о здравственој способности доставља само изабрани кандидат, пре
закључења уговора о раду. Конкурсна документација се не враћа.
Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узимати у разматрање.

ОШ „ВУК КАРАЏИЋ“

18210 Житковац, Ратка Јовића 10
тел. 018/887-055

Наставник српског језика

на одређено време до повратка запослене са породиљског
одсуства

УСЛОВИ: одговарајућа стручна спрема у складу са Правилником о степену и врсти образовања наставника и стручних сарадника у основној
школи; психичка, физичка и здравствена способност за рад са децом
и ученицима (уверење доставља само изабрани кандидат, пре закључења уговора о раду); да кандидат није осуђиван правноснажном пресудом за кривична дела утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о
основама система образовања и васпитања (доказ прибавља школа
по службеној дужности); држављанство Републике Србије; 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. Кандидат уз пријаву треба да
достави: оверену фотокопију дипломе о стеченом образовању, уверење о држављанству РС (не старије од 6 месеци), извод из матичне
књиге рођених, потврду високошколске установе о стеченом образовању из психолошких, педагошких и методичких дисциплина стечено
на високошколској установи у току студија или након дипломирања,
од најмање 30 бодова и 6 бодова праксе у установи, у складу са ЕСПБ.
Проверу психофизичких способности кандидата који испуњавају све
услове конкурса, а који су се благовремено и са потпуном документацијом пријавили на конкурс и који уђу у ужи избор, извршиће Национална служба за запошљавање у Нишу, применом стандардизованих
поступака. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узимати у
разматрање.
Бесплатна публикација о запошљавању

НОВИ СА Д
УНИВЕРЗИТЕТ „ЕДУКОНС“
ФАКУЛТЕТ ЗА ЕВРОПСКЕ
ПРАВНО-ПОЛИТИЧКЕ СТУДИЈЕ
21000 Нови Сад, Народног фронта 53
тел. 021/6756-222

Професор енглеског језика
УСЛОВИ: завршен одговарајући факултет, стручни назив: дипломирани професор енглеског језика, општи и посебни услови предвиђени
Законом о високом образовању и Статутом Факултета и способност
за наставни рад. Конкурс је отворен 15 дана, а пријаве са потребном документацијом којом се доказује испуњеност услова подносе се
Факултету.

ОШ „СВЕТИ САВА“

21400 Бачка Паланка, Трг братства и јединства 22
тел. 021/6045-893
е-mail: sekretarijat@svetisavabp.еdu.rs

Наставник техничког и информатичког образовања

на одређено време ради замене одсутног запосленог преко
60 дана, а најдуже до 19.09.2015. године, са 50% радног
времена

УСЛОВИ: поседовање одговарајућег високог образовања из члана 8
став 2 Закона о основама система образовања и вапитања: високо
образовање стечено на студијама другог степена - мастер академске студије, специјалистичке академске студије или специјалистичке
струковне студије, по пропису који уређује високо образовање почев
од 10. септембра 2005. године или на основним студијама у трајању
од најмање 4 године, по пропису који је уређивао високо образовање
до 10. септембра 2005. године; да је врста стручне спреме наставника
у складу са чланом 2 тачка 13 Правилника о степену и врсти образовања наставника и стручних сарадника у основној школи („Сл. гласник РС - Просветни гласник“, бр. 11/12 и 15/13), професор техничког
образовања, професор технике, професор технике и информатике,
професор информатике и техничког образовања...; поседовање психичке, физичке и здравствене способности за рад са ученицима - уверење надлежне установе тражиће се накнадно од изабраног кандидата, пре закључења уговора; психолошку процену способности за рад
са децом и ученицима извршиће на захтев школе Национална служба
за запошљавање; поседовање држављанства Републике Србије; да
кандидат није осуђиван правноснажном пресудом за кривична дела
утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања и васпитања - прибавља школа пре доношења одлуке о избору;
да зна језик на ком се остварује образовно-васпитни рад.
ОСТАЛО: Потпуном пријавом сматра се пријава која садржи: молбу за
пријем у радни однос, оверен препис или оверену фотокопију доказа
- исправе о завршеном одговарајућем високом образовању; оверен
препис или фотокопију исправе којом кандидат доказује да има образовање из психолошких, педагошких и методичких дисциплина стечено на високошколској установи у току студија или након дипломирања
од најмање 30 бодова и шест бодова праксе у установи, у складу са
Европским системом преноса бодова (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 ово образовање), уверење о држављанству РС, фотокопију личне карте. Рок за
пријављивање је 8 дана од дана објављивања. Неблаговремене и
непотпуне пријаве неће се узети у разматрање. Ближе информације
о конкурсу могу се добити код секретара школе и на број телефона:
021/6045-893.

Сајмови запошљавања
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ОСНОВНА ШКОЛА
„СВЕТИ КИРИЛО И МЕТОДИЈЕ“

наставку студија за сарадничка звања). Пријаве достављати на адресу: Универзитет у Новом Саду, Пољопривредни факултет (за конкурс),
21000 Нови Сад, Трг Доситеја Обрадовића 8.

Професор физике

на одређено време 3 месеца

21241 Каћ, Краља Петра I 9
тел. 021/6213-015

УСЛОВИ: диплома о стеченом високом образовању - професор физике.

на период од 4 године

21000 Нови Сад, Камењар 3 бр. 7
тел. 021/451-541

Професор француског језика
на одређено време 3 месеца

УСЛОВИ: диплома о стеченом високом образовању - професор француског језика.
ОСТАЛО: Рок за пријаву је 31.10.2014. године. Пријаве на конкурс са радном биографијом слати на е-mail: аleksandar.roganovic@
аndjeocuvar.com или поштом на горенаведену адресу. Примљену документацију не враћамо.

ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА
„АНЂЕО ЧУВАР“

21000 Нови Сад, Камењар 3 бр. 7
тел. 021/451-541

Васпитач у предшколској установи - приправник
на одређено време 3 месеца

УСЛОВИ: Предност при запошљавању имаће кандидати који поседују
лиценцу за рад са децом предшколског узраста и који познају један
од светских језика. Рок за пријаву је 31.10.2014. године. Пријаве на
конкурс са радном биографијом слати на е-mail: аleksandar.roganovic@
аndjeocuvar.com или поштом на горенаведену адресу. Примљену документацију не враћамо.

УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ
ПОЉОПРИВРЕДНИ ФАКУЛТЕТ

ОШ „ЂУРА ЈАКШИЋ“
Директор

УСЛОВИ: За директора може да буде изабрано лице која испуњава
следеће услове: да поседује одговарајуће високо образовање (члан
8 став 2 Закона о основама система образовања и васпитања) - на
студијама другог степена (дипломске академске студије - мастер, специјалистичке академске студије или специјалистичке струковне студије), у складу са Законом о високом образовању („Сл. гласник РС“,
бр. 76/05, 100/07 - аутентично тумачење и 97/08), почев од 10. септембра 2005. године или на основним студијама у трајању од најмање
четири године, по пропису који је уређивао високо образовање до 10.
септембра 2005. године и дозволу за рад - лиценцу, односно положен стручни испит за наставника, педагога или психолога, и то за
рад у школи оне врсте и подручја рада којој припада школа; обуку и
положен испит за директора установе; да испуњава улове за пријем
у радни однос у установи за образовање и васпитање (члан 120 Закона о основама система образовања и васпитања); 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; најмање пет година рада
у установи за образовање, на пословима образовања и васпитања,
након стеченог одговарајућег образовања.
ОСТАЛО: Кандидати су дужни да уз пријаву на конкурс приложе: оверену фотокопију или препис дипломе о високој стручној спреми, оверену фотокопију или препис дозволе за рад - лиценцу, односно положен стручни испит за наставника, педагога или психолога, доказ о
психичкој, физичкој и здраственој способности за рад са децом и ученицима (лекарско уверење) - не старије од 6 месеци, оверену фотокопију радне књижице, потврду о стеченом радном стажу у области

21000 Нови Сад, Трг Доситеја Обрадовића 8

Доцент за ужу научну област Педологија и
агрохемија
УСЛОВИ: доктор пољопривредних наука или доктор шумарских наука
из области педологије.

Доцент за ужу научну област Ентомологија
УСЛОВИ: доктор пољопривредних наука из области заштите биља.

Доцент за ужу научну област Фитопатологија
УСЛОВИ: доктор пољопривредних наука из области заштите биља.

Доцент за ужу научну област Уређење, заштита и
коришћење вода
УСЛОВИ: доктор техничких наука из области хидротехничких мелиорација, геодезије или доктор пољопривредних наука из области
пољопривредних мелиорација.

Асистент за ужу научну област Ентомологија
УСЛОВИ: пољопривредни факултет, смер заштите биља.

Доцент за ужу научну област Ратарство и
повртарство
УСЛОВИ: пољопривредни факултет, смер ратарство и повртарство.
Кандидати треба да испуњавају услове утврђене Законом о високом
образовању („Сл. гласник РС“, бр. 76/05, 100/2007 - аутентично тумачење, 97/2008, 44/2010, 93/2012, 89/2013 и 99/2014). Рок за подношење пријава је 15 дана од дана објављивања.
ОСТАЛО: Уз пријаву кандидат је обавезан да достави доказе о
испуњености услова по овом конкурсу: биографске податке, научне
и стручне радове, као и доказе о њиховом објављивању (уверења о
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Наука и образовање
образовања и васпитања од послодавца код кога је стекао (потврда
мора да садржи: назив послодавца, делатност којом се бави, радно
место на којој је кандидат био распоређен и време трајања рада из
области образовања и васпитања) или друге доказе о стеченом радном стажу у области образовања и васпитања - оригинал или оверене
фотокопије (решења, уговор о раду о заснивању и распоређивању
на радно место), уверење о држављанству Републике Србије - оригинал или оверена фотокопија (не старије од шест месеци), фотокопију личне карте. Доказ о неосуђиваности прибавља школа. Кандидат
изабран за директора школе дужан је да положи испит за директора
у складу са условима прописаним Законом о основама система образовања и васпитања. Поред наведеног, кандидат треба у пријави да
наведе краће биографске податке и приложи: податке о кретању у
досадашњем радном односу, стручном и радном усавршавању и оствареним резултатима у раду и предлог мера, организације и начин
руковођења школом које би спровео као директор школе (програм
рада), које ће изложити на Наставничком већу. Рок за пријављивање
је 15 дана од дана објављивања. Пријаве слати у затвореној коверти,
са назнаком: „За конкурс“. Одлука о избору директора школе биће
благовремено достављена свим учесницима конкурса у законом предвиђеном року. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће бити разматране.
Пријаве са документацијом и прилозима доставити на горенаведену
адресу. За све додатне информације кандидати се могу обратити радним даном, од 08,00 до 14,00 сати, на број телефона: 021/6213-015.

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

Наставник (звање доцента) у пољу друштвенохуманистичких наука, научна област: Физичко
васпитање и спорт, ужа научна област:
Комплементарне кинезиолошке науке
на одређено време, са 5% радног времена

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

ФАКУЛТЕТ ТЕХНИЧКИХ НАУКА

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

Наставник у звање ванредног професора за ужу
област Теоријска електротехника
УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме, електро струке, услови прописани чланом 64 Закона о високом образовању и општим актима Универзитета у Новом Саду, односно Факултета техничких наука.

Наставник у звање ванредног професора за ужу
област Теоријска електротехника
УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме, електро струке, услови прописани чланом 64 Закона о високом образовању и општим актима Универзитета у Новом Саду, односно Факултета техничких наука.

Наставник у звање доцента за ужу област
Архитектонско-урбанистичко пројектовање,
планирање и теорија
Бесплатна публикација о запошљавању

УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме, архитектонске струке, услови
прописани чланом 64 Закона о високом образовању и општим актима Универзитета у Новом Саду, односно 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, оригинални извод из матичне књиге
рођених, уверење да кандидат није кривично гоњен, свим дипломама
стеченим у иностранству потребно је приложити и доказ о нострификацији, списак објављених научних радова, књиге и саме радове. Пријаве слати на горенаведену адресу за сваки конкурс посебно.
Комисија ће разматрати само благовремене и потпуне пријаве. Конкурс је отворен 15 дана од дана објављивања.

ОСНОВНА ШКОЛА
„ИВО ЛОЛА РИБАР“

21428 Плавна, Маршала Тита 46
тел. 021/778-245

Професор разредне наставе у првом разреду

на одређено време до престанка мировања радног односа
запосленом који је именован за директора школе

УСЛОВИ: VII степен стручне спреме. Kандидат подноси: диплому о
завршеној високој школи, држављанство Републике Србије, доказ да
није осуђиван правноснажном пресудом за кривична дела прописана одредбом члана 120 став 1 тачка 3 Закона о основама система
образовања и васпитања - кандидат подноси својеручно потписану
изјаву о неосуђиваности, а школа по службеној дужности за изабраног кандидата прибавља горепоменути доказ, односно уверење да
исти није осуђиван правноснажном пресудом за кривична дела прописана одредбом члана 120 став 1 тачка 3 Закона о основама система
образовања и васпитања и кратку биографију. Одговарајућим образовањем сматра се образовање које је стечено на студијама другог
степена (мастер академске студије, специјалистичке академске студије или специјалистичке струковне студије), у складу са Законом о
високом образовању („Сл. гласник РС“, бр. 76/05, 100/07 - аутентично
тумачење, 97/08 и 44/10), почев од 10. септембра 2005. године или на
основним студијама у трајању од најмање 4 године, по пропису који је
уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. gодине. Правилник о степену и врсти образовања наставника и стручних сарадника
у основној школи („Сл. гласник РС - Просветни гласник“, бр. 11/2012
и 15/ 2013) прописује степен и врсту образовања наставника и стручних сарадника у основној школи. Кандидати су дужни да уз пријаву
на конкурс приложе доказ о одговарајућем образовању и извод из
матичне књиге држављана издат у последњих 6 месеци.

Професор хемије

на одређено време до повратка раднице са породиљског
боловања, са 25% радног времена

УСЛОВИ: VII степен стручне спреме. Kандидат подноси: диплому о
завршеној високој школи, држављанство Републике Србије, доказ да
није осуђиван правноснажном пресудом за кривична дела прописана
одредбом члана 120 став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања и васпитања - кандидат подноси својеручно потписану изјаву о
неосуђиваности, а школа по службеној дужности за изабраног кандидата прибавља горепоменути доказ, односно уверење да није осуђиван правноснажном пресудом за кривична дела прописана одредбом
члана 120 став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања и
васпитања и кратку биографију.

Професор енглеског језика

на одређено време до повратка раднице са породиљског
одсуства, са 84% радног времена

УСЛОВИ: VII степен стручне спреме. Кандидат подноси: диплому о
завршеној високој школи, држављанство Републике Србије, доказ да
није осуђиван правноснажном пресудом за кривична дела прописана одредбом члана 120 став 1 тачка 3 Закона о основама система
образовања и васпитања – кандидат подноси својеручно потписану
изјаву о неосуђиваности, а школа по службеној дужности за изабраног кандидата прибавља горепоменути доказ, односно уверење да
исти није осуђиван правноснажном пресудом за кривична дела прописана одредбом члана 120 став 1 тачка 3 Закона о основама система
образовања и васпитања и кратку биографију.
ОСТАЛО: Пријаве слати на адресу школе. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се разматрати. Контакт телефон: 021/778-245.
08.10.2014. | Број 590 |
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ОСНОВНА ШКОЛА
„ИВО ЛОЛА РИБАР“

21000 Нови Сад, Краљевића Марка 2/а

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 - мастер академске студије, специјалистичке академске студије или специјалистичке
струковне студије, по пропису који уређује високо образовање, почев
од 10. септембра 2005. године или на основним студијама у трајању
од најмање четири године, по пропису који је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. године), за наставника основне школе, педагога или психолога; поседовање дозволе за рад (лиценце);
поседовање психичке, физичке и здравствене способности за рад са
децом и ученицима; поседовање држављанства Републике Србије;
знање језика на ком се изводи образовно-васпитни рад; неосуђиваност правноснажном пресудом за кривична дела утврђена у 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: Уз пријаву на конкурс приложити: доказ о држављанству
(извод из матичне књиге рођених или уверење о држављанству),
оверен препис/фотокопију дипломе о стеченом образовању, оверен
препис/фотокопију документа о положеном испиту за лиценцу, односно стручном испиту, доказ о знању језика на ком се изводи образовно-васпитни рад (осим кандидата који су одговарајуће образовање
стекли на том језику), потврду о радном искуству, преглед кретања
у служби са биографским подацима (необавезно), доказе о својим
стручним и организационим способностима (необавезно), оквирни
план рада за време мандата (необавезно). Рок за пријављивање је
15 дана од дана објављивања. Неблаговремене и непотпуне пријаве
неће се узети у разматрање. Ближе информације о конкурсу могу се
добити код секретара школе и на бројеве телефона: 021/4721-772,
021/4721-776. Пријаве слати на адресу школе.

ПАНЧЕВО
ПОНИШТЕЊЕ ДЕЛА ОГЛАСА
ОШ „САВА ВЕЉКОВИЋ“
26354 Добрица, Светог Саве 408

Оглас објављен 01.10.2014. године у публикацији „Послови“,
поништава се за радно место: наставник физичког васпитања.

ОШ „ЖАРКО ЗРЕЊАНИН“

26212 Качарево, Херцеговачка 12
тел/факс: 013/601-510

Професор разредне наставе у продуженом боравку
на одређено време до повратка радника са функције

УСЛОВИ: Приликом конкурисања доставити: пријаву на конкурс за
жељено радно место, диплому о одговарајућем образовању или оверену фотокопију исте, уверење о држављанству Републике Србије
и извод из матичне књиге рођених. Проверу психофизичких способности захтева школа код надлежне Националне службе за запошљавање. Кандидат приликом заснивања радног односа доставља
лекарско уверење. Конкурс је отворен 8 дана од дана објављивања у
публикацији „Послови“. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се
разматрати. Пријаве доставити на горенаведену адресу.
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ПИРОТ
ГИМНАЗИЈА ПИРОТ

18300 Пирот, Српских владара 128

Професор географије

на одређено време до повратка радника са боловања или
до повратка радника са функције, са 20% радног времена

УСЛОВИ: да кандидат испуњава услове у погледу стручне спреме,
односно да је: професор географије, дипломирани географ, дипломирани географ - просторни планер, дипломирани професор географије
- мастер, мастер географ, мастер професор географије, дипломирани
географ - мастер (лица која су стекла академско звање мастер морају
имати претходно завршене основне академске студије студијског програма: географија, дипломирани географ, професор географије); да
има психичку, физичку и здравствену способност за рад са ученицима; да није осуђиван правноснажном пресудом за кривична дела
утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања и васпитања; држављанство Републике Србије.
ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс кандидат треба да приложи: оверену
копију дипломе о стеченој стручној спреми, уверење о држављанству,
извод из матичне књиге рођених, уверење да се против кандидата
не води кривични поступак, лекарско уверење (после обавештења
о пријему кандидата). Заинтересовани кандидати подносе пријаве у
року од осам дана од дана објављивања. Пријаве се подносе лично
или поштом на адресу: Гимназија Пирот, Српских владара 128, 18300
Пирот.

ОСНОВНА ШКОЛА
„ЈОВАН АРАНЂЕЛОВИЋ“
18313 Црвена Река
тел. 018/4858-806

Наставник српског језика

на одређено време ради замене, до повратка радника са
неплаћеног одсуства

УСЛОВИ: да кандидат испуњава следеће услове: одговарајуће образовање из чл. 8 Закона о основама система образовања и васпитања
(„Сл. гласник РС“, бр. 72/09, 52/11 и 55/13) и Правилника о степену
и врсти стручне спреме наставника и стручних сарадника у основној
школи („Сл. гласник РС“, бр. 11/11 и 15/13); 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. Уз пријаву на конкурс приложити:
доказ о стручној спреми, доказ о поседовању држављанства Републике Србије (уверење о држављанству, не старије од 6 месеци), извод из
матичне књиге рођених, оверен препис/фотокопију дипломе о стеченој стручној спреми. Лекарско уверење о психофизичкој способности
за рад са децом кандидат прилаже пре закључења уговора о раду,
док уверење из казнене евиденције за горенаведена дела - прибавља
школа по службеној дужности. Кандидати који буду испуњавали услове конкурса и који уђу у ужи избор који врши директор школе, биће
упућени на претходну проверу психофизичких способности за рад са
децом и ученицима, коју врши надлежна служба за послове запошљавања, применом стандардизованих постпупака. О месту и датуму провере биће обавештени по истеку рока за подношење пријава. Рок за
подношење пријава је 8 дана од дана објављивања. Неблаговремене
и непотпуне пријаве неће се разматрати. Пријаве на конкурс слати
на адресу школе. Ближе информације о конкурсу могу се добити код
секретара школе, на број телефона: 018/4858-806.

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

Наука и образовање

ОШ „ЉУПЧЕ ШПАНАЦ“

18310 Бела Паланка, Светосавска бб
тел. 018/855-077

Наставник енглеског језика

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

УСЛОВИ: одговарајуће високо образовање - на студијама другог степена (мастер академске студије, специјалистичке академске студије
или специјалистичке струковне студије), у складу са Законом о високом образовању („Сл. гласник РС“, бр. 76/05, 100/07 - аутентично
тумачење, 97/08 и 44/10), почев од 10.09.2005. године или на основним студијама у трајању од најмање четири године, по пропису који је
уређивао високо образовање до 10.09.2005. године, са звањем: професор, односно дипломирани филолог за енглески језик и књижевност, дипломирани професор енглеског језика и књижевности, мастер филолог (студијски програм или главни предмет/профил енглески
језик), мастер професор језика и књижевности (студијски програм
или главни предмет/профил енглески језик); да кандидат има психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и ученицима;
да није осуђиван правноснажном пресудом за кривична дела утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања и
васпитања; држављанство Републике Србије. Рок за пријављивање је
8 дана од дана објављивања. Неблаговремене и непотпуне пријаве
неће се узети у разматрање. Уз пријаву доставити: оверену фотокопију дипломе и оверену фотокопију уверења о држављанству (не старије од шест месеци).

Педагошки асистент

на одређено време до краја школске 2014/2015. године

УСЛОВИ: III или IV степен стручне спреме, да је кандидат завршио
уводну обуку за педагошког асистента; 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. Рок за пријављивање је 8 дана од
дана објављивања.
Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узети у разматрање. Уз
пријаву доставити: оверену фотокопију дипломе, оверену фотокопију
сертификата о завршеној обуци за педагошког асистента и оверену
фотокопију уверења о држављанству (не старије од шест месеци).
Пријаве доставити на адресу школе.

ПОЖ АРЕВАЦ
ОСНОВНА ШКОЛА
“ХЕРОЈ РОСА ТРИФУНОВИЋ”
12370 Александровац
тел. 012/254-435

Наставник разредне наставе

на одређено време ради замене одсутног запосленог преко
60 дана
2 извршиоца

Васпитач

за рад у припремном предшколском одељењу, на одређено
време ради замене одсутног запосленог преко 60 дана
2 извршиоца

УСЛОВИ: да кандидати испуњавају услове предвиђене Правилником
о степену и врсти стручне спреме наставника и стручних сарадника у
основној школи (“Сл. гласник РС - Просветни гласник”, бр. 11/12), као
и услове прописане чл. 8 ст. 2 и чл. 120 Закона о основама система
образовања и васпитања (“Сл. гласник РС”, бр. 72/09, 52/11 и 55/13);
уверење о држављанству РС, диплома о стеченом одговарајућем
образовању, лекарско уверење о психофизичкој и здравственој способности за рад са децом прилаже кандидат који буде примљен по
конкурсу, пре закључења уговора о раду. Доказ о неосуђиваности
прибавља школа накнадно. Проверу психофизичких способности за
рад са децом и ученицима врши надлежна служба за послове запошљавања, применом стандардизованих поступака.
Приложена документа морају бити оригинална или у овереној фотокопији, а уверење о држављанству не сме бити старије од 6 месеци. Пријаве на конкурс са документацијом у року од 15 дана од дана
објављивања послати на адресу школе. Непотпуне и неблаговремене
пријаве неће се разматрати.
Бесплатна публикација о запошљавању

ПРИЈЕПОЉЕ
ОШ „МИХАИЛО БАКОВИЋ“
31300 Пријепоље, Сељашница

Директор

на мандатни период од четири године

УСЛОВИ: високо образовање - чл. 8 став 2 Закона о основама система
образовања и васпитања (високо образовање стечено на студијама
другог степена, дипломске академске студије - мастер, специјалистичке академске или специјалистичке струковне студије, у складу са
Законом о високом образовању или на основним студијама у трајању
од најмање 4 године, по пропису који је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. године), за наставника основне школе,
педагога или психолога; поседовање психофизичке и здравствене
способности 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 има дозволу за рад, положен
стручни испит или лиценцу; положен испит за директора школе - изабрани кандидат 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 високог образовања.
ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс додоставити: оверену фотокопију
дипломе о стеченом одговарајућем високом образовању, уверење о
држављанству (не старије од 6 месеци), оверену фотокопију уверења
о положеном стручном испиту, односно испиту за лиценцу, потврду о
најмање 5 година рада у установи на пословима образовања и васпитања, након стеченог одговарајућег високог образовања, извод из
матичне књиге рођених (не старији од 6 месеци), лекарско уверење
о психичкој, физичкој и здравственој способности за рад са ученицима (не старије од 6 месеци) - подноси се пре закључења уговора
о раду, уверење основног суда и из МУП-а - школа прибавља за све
кандидате, кратку биографију. Рок за пријављивање је 15 дана од
дана објављивања. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узимати у разматрање.

СМЕДЕРЕВО
ТЕХНИЧКА ШКОЛА „НИКОЛА ТЕСЛА“
11320 Велика Плана, Војводе Мишића 3

Наставник физичког васпитања

са 70% радног времена (14 часова у настави недељно), на
одређено време до повратка запосленог са функције

УСЛОВИ: држављанство Републике Србије, да кандидат има психичку,
физичку и здравствену способност за рад са децом и ученицима, да
зна језик на ком се остварује образовно-васпитни рад, да није осуђиван правноснажном пресудом за кривична дела утврђена у члану 120
став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања и васпитања,
одговарајуће образовање: кандидати за радно место наставника треба да испуњавају услове из члана 8 Закона о основама система образовања и васпитања („Службени гласник РС“, бр. 72/2009, 53/2011 и
55/2013 - даље: Закон) - што значи да треба да поседују 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, 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 шест бодова
праксе у установи, у складу са Европским системом преноса бодова,
а 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 Закона, као и услове у
погледу степена и врсте образовања прописане Правилником о врсти
стручне спреме наставника, стручних сарадника и помоћних наставника у стручним школама: професор физичког васпитања, дипломирани педагог физичке културе, професор физичке културе, професор физичког васпитања - дипломирани тренер са назнаком спортске
гране, професор физичког васпитања - дипломирани организатор
спортске рекреације, професор физичког васпитања - дипломирани
кинезитерапеут, дипломирани професор физичког васпитања и спорта - мастер, мастер професор физичког васпитања и спорта, мастер
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професор физичког васпитања и кинезитерапије. Кандидати су дужни да доставе следеће доказе о испуњености услова: оверену копију
дипломе, уверење о држављанству (не старије од 6 месеци), потврду,
односно уверење о стечених најмање 30 бодова и шест бодова праксе
у установи, у складу са Европским системом преноса бодова, односно
положеним испитима из педагогије и психологије, односно уверење о
положеном стручном испиту/испиту за лиценцу. Кандидат који буде
изабран дужан је да пре закључења уговора о раду достави лекарско
уверење о психичкој, физичкој и здравственој способности за рад са
децом и ученицима. Доказ из казнене евиденције прибавља школа
службено.

Наставник практичне наставе са технологијом рада,
за образовни профил: женски фризер
на одређено време до повратка запослене са одсуства

УСЛОВИ: лице са високим образовањем и претходно завршеном специјализацијом - креатор женских фризура; лице са вишом стручном
спремом, са претходно завршеном специјализацијом - креатор женских фризура; креатор женских фризура; лице са завршеним мастер
студијама, претходно положен специјалистички, односно мајсторски
испит и радним искуством пет година у струци; лице са завршеним
основним студијама првог степена - основне академске студије, претходно положен специјалистички, односно мајсторски испит и радним искуством пет година у струци; лице са завршеним струковним
студијама, претходно положен специјалистички, односно мајсторски
испит и радним искуством пет година у струци. Посебан услов: петогодишње радно искуство у струци стечено после специјалистичког,
односно мајсторског испита петогодишњом праксом; одговарајуће
образовање; психичка, физичка и здравствена способност за рад
са децом и ученицима; да кандидати нису осуђивани правноснажном пресудом за кривична дела утврђена у члану 120 став 1 тачка
3 Закона о основама система образовања и васпитања; држављанство Републике Србије и да знају језик на ком се остварује образовно-васпитни рад. Кандидати су дужни да доставе следеће доказе о
испуњености услова: оверену копију дипломе - уверења о стеченом
одговарајућем образовању, уверење о држављанству (не старије од
6 месеци), потврду као доказ постојања петогодишњег радног искуства. Кандидат који буде изабран дужан је да пре закључења уговора
о раду достави лекарско уверење о психичкој, физичкој и здравственој способности за рад са децом и ученицима. Доказ из казнене евиденције прибавља школа службено. Пријаве слати на адресу школе.
Рок за пријављивање је 8 дана од дана објављивања у публикацији
„Послови“. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се разматрати.

ЕКОНОМСКО-ТРГОВИНСКА ШКОЛА
11300 Смедерево, Црвене армије 156
тел. 026/641-360

Наставник енглеског језика

на одређено време до повратка стално запосленог
са боловања, а најдуже до 31.08.2015. године, један
извршилац са 66% радног времена, а један извршилац са
28% радног времена
2 извршиоца

УСЛОВИ: да кандидати испуњавају следеће услове: да имају одговарајућу психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и
ученицима; држављанство Републике Србије; да испуњавају услове у
погледу стручне спреме: VII степен стручне спреме, професор, односно дипломирани филолог за енглески језик и књижевност или одређено звање по Правилнику о врсти стручне спреме наставника, стручних сарадника и помоћних наставника („Сл. гласник РС - Просветни
гласник“, бр. 11/13); да нису осуђивани правноснажном пресудом за
кривична дела утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о основама
система образовања и васпитања; образовање из психолошких, педагошких и методичких дисциплина 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 или да су у досадашњем школовању положени испити из педагогије и психологије или стручни испит, односно испит за
лиценцу; да знају језик на ком се остварује образовно-васпитни рад.
Рок за пријављивање је 8 дана од дана објављивања. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узимати у разматрање. У поступку
одлучивања о избору наставника, васпитача и стручног сарадника,
директор установе након извршене претходне провере психофизичких способности кандидата доноси одлуку. Проверу психофизичких
способности за рад са децом и ученицима врши надлежна служба
за послове запошљавања, применом стандардизованих поступака.
Лекарско уверење се подноси пре потписивања уговора. Уз пријаву
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на конкурс кандидати треба да приложе: уверење о држављанству,
кратку биографију, оверен препис/фотокопију дипломе о стеченој
стручној спреми и извод из матичне књиге рођених.

Наставник биологије

на одређено време до повратка стално запосленог, а
најдуже до 31.08.2015. године, са 30% радног времена

УСЛОВИ: да кандидати испуњавају следеће услове: да имају одговарајућу психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом
и ученицима; држављанство Републике Србије; да испуњавају услове
у погледу стручне спреме: VII степен стручне спреме, професор биологије или одређено звање по Правилнику о врсти стручне спреме
наставника, стручних сарадника и помоћних наставника („Сл. гласник
РС - Просветни гласник“, бр. 11/13); да нису осуђивани правноснажном пресудом за кривична дела утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3
Закона о основама система образовања и васпитања; образовање из
психолошких, педагошких и методичких дисциплина 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 или да су у досадашњем школовању
положени испити из педагогије и психологије или стручни испит,
односно испит за лиценцу; да знају језик на ком се остварује образовно-васпитни рад. Рок за пријављивање је 8 дана од дана објављивања. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узимати у разматрање. У поступку одлучивања о избору наставника, васпитача и
стручног сарадника, директор установе након извршене претходне
провере психофизичких способности кандидата доноси одлуку. Проверу психофизичких способности за рад са децом и ученицима врши
надлежна служба за послове запошљавања, применом стандардизованих поступака. Лекарско уверење се подноси пре потписивања уговора. Уз пријаву на конкурс кандидати треба да приложе: уверење о
држављанству, кратку биографију, оверен препис/фотокопију дипломе о стеченој стручној спреми и извод из матичне књиге рођених.

Наставник куварства

на одређено време до повратка раднице са породиљског
одсуства

УСЛОВИ: да кандидати испуњавају следеће услове: да имају одговарајућу психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом
и ученицима; држављанство Републике Србије; да испуњавају услове
у погледу стручне спреме: VI степен стручне спреме, менаџер гастрономије или одређено звање по Правилнику о врсти стручне спреме
наставника, стручних сарадника и помоћних наставника („Сл. гласник
РС - Просветни гласник“, бр. 11/13); да нису осуђивани правноснажном пресудом за кривична дела утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3
Закона о основама система образовања и васпитања; образовање из
психолошких, педагошких и методичких дисциплина 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 или да су у досадашњем школовању
положени испити из педагогије и психологије или стручни испит,
односно испит за лиценцу; да знају језик на ком се остварује образовно-васпитни рад. Рок за пријављивање је 8 дана од дана објављивања. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узимати у разматрање. У поступку одлучивања о избору наставника, васпитача и
стручног сарадника, директор установе након извршене претходне
провере психофизичких способности кандидата доноси одлуку. Проверу психофизичких способности за рад са децом и ученицима врши
надлежна служба за послове запошљавања, применом стандардизованих поступака. Лекарско уверење се подноси пре потписивања уговора. Уз пријаву на конкурс кандидати треба да приложе: уверење о
држављанству, кратку биографију, оверен препис/фотокопију дипломе о стеченој стручној спреми и извод из матичне књиге рођених.

Наставник географије

на одређено време до повратка раднице са породиљског
одсуства

УСЛОВИ: да кандидати испуњавају следеће услове: да имају одговарајућу психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом
и ученицима; држављанство Републике Србије; да испуњавају услове
у погледу стручне спреме: VII степен стручне спреме, дипломирани
географ или одређено звање по Правилнику о врсти стручне спреме
наставника, стручних сарадника и помоћних наставника („Сл. гласник
РС - Просветни гласник“, бр. 11/13); да нису осуђивани правноснажном пресудом за кривична дела утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3
Закона о основама система образовања и васпитања; образовање из
психолошких, педагошких и методичких дисциплина стечено на високошколској установи у току студија или након дипломирања, од најНационална служба за запошљавање • www.nsz.gov.rs

Наука и образовање
мање 30 бодова и шест бодова праксе у установи, у складу са Европским системом преноса бодова или да су у досадашњем школовању
положени испити из педагогије и психологије или стручни испит,
односно испит за лиценцу; да знају језик на ком се остварује образовно-васпитни рад. Рок за пријављивање је 8 дана од дана објављивања. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узимати у разматрање. У поступку одлучивања о избору наставника, васпитача и
стручног сарадника, директор установе након извршене претходне
провере психофизичких способности кандидата доноси одлуку. Проверу психофизичких способности за рад са децом и ученицима врши
надлежна служба за послове запошљавања, применом стандардизованих поступака. Лекарско уверење се подноси пре потписивања уговора. Уз пријаву на конкурс кандидати треба да приложе: уверење о
држављанству, кратку биографију, оверен препис/фотокопију дипломе о стеченој стручној спреми и извод из матичне књиге рођених.

Координатор практичне наставе

на одређено време преко 60 дана, до повратка стално
запосленог са боловања, а најдуже до 31.08.2015. године

УСЛОВИ: да кандидати испуњавају следеће услове: да имају одговарајућу психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и
ученицима; држављанство Републике Србије; да испуњавају услове у
погледу стручне спреме: VII степен стручне спреме, познавање ПЦ-а,
рад у Word-у и Еxcel-у, Интернет, електронска пошта, добро познавање Paragraf Lex; познавање рада са базама података (Delphi, SQL,
Паскал), архитектуре рачунарских мрежа и њихово администрирање
(посебно бежично умрежавање), вишегодишње искуство у настави,
израда распореда часова у средњим стручним школама, искуство у
раду ван школе - трговина, производња; да нису осуђивани правноснажном пресудом за кривична дела утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања и васпитања; образовање из психолошких, педагошких и методичких дисциплина 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 или да су у досадашњем школовању положени испити из педагогије и психологије или стручни
испит, односно испит за лиценцу; да знају језик на ком се остварује
образовно-васпитни рад. Рок за пријављивање је 8 дана од дана
објављивања. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узимати у
разматрање. У поступку одлучивања о избору наставника, васпитача
и стручног сарадника, директор установе након извршене претходне
провере психофизичких способности кандидата доноси одлуку. Проверу психофизичких способности за рад са децом и ученицима врши
надлежна служба за послове запошљавања, применом стандардизованих поступака. Лекарско уверење се подноси пре потписивања уговора. Уз пријаву на конкурс кандидати треба да приложе: уверење о
држављанству, кратку биографију, оверен препис/фотокопију дипломе о стеченој стручној спреми и извод из матичне књиге рођених.

Наставник економске групе предмета

на одређено време до повратка раднице са породиљског
одсуства

УСЛОВИ: да кандидати испуњавају следеће услове: да имају одговарајућу психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом
и ученицима; држављанство Републике Србије; да испуњавају услове у погледу стручне спреме: VII степен стручне спреме, дипломирани економиста или одређено звање по Правилнику о врсти стручне спреме наставника, стручних сарадника и помоћних наставника
(„Сл. гласник РС - Просветни гласник“, бр. 11/13); да нису осуђивани
правноснажном пресудом за кривична дела утврђена у чл. 120 став 1
тачка 3 Закона о основама система образовања и васпитања; образовање из психолошких, педагошких и методичких дисциплина 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 или да су у досадашњем школовању положени испити из педагогије и психологије или стручни
испит, односно испит за лиценцу; да знају језик на ком се остварује
образовно-васпитни рад. Рок за пријављивање је 8 дана од дана
објављивања. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узимати у
разматрање. У поступку одлучивања о избору наставника, васпитача
и стручног сарадника, директор установе након извршене претходне
провере психофизичких способности кандидата доноси одлуку. Проверу психофизичких способности за рад са децом и ученицима врши
надлежна служба за послове запошљавања, применом стандардизованих поступака. Лекарско уверење се подноси пре потписивања уговора. Уз пријаву на конкурс кандидати треба да приложе: уверење о
држављанству, кратку биографију, оверен препис/фотокопију дипломе о стеченој стручној спреми и извод из матичне књиге рођених.
Бесплатна публикација о запошљавању

Наставник физичког васпитања

на одређено време до 31.08.2015. године, као замена
помоћника директора, са 80% радног времена

УСЛОВИ: да кандидати испуњавају следеће услове: да имају одговарајућу психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом
и ученицима; држављанство Републике Србије; да испуњавају услове у погледу стручне спреме: VII степен стручне спреме, професор
физичког васпитања, професор физичке културе или одређено звање
по Правилнику о врсти стручне спреме наставника, стручних сарадника и помоћних наставника („Сл. гласник РС - Просветни гласник“,
бр. 11/13); да нису осуђивани правноснажном пресудом за кривична
дела утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о основама система
образовања и васпитања; образовање из психолошких, педагошких
и методичких дисциплина 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
или да су у досадашњем школовању положени испити из педагогије
и психологије или стручни испит, односно испит за лиценцу; да знају
језик на ком се остварује образовно-васпитни рад. Рок за пријављивање је 8 дана од дана објављивања. Неблаговремене и непотпуне
пријаве неће се узимати у разматрање. У поступку одлучивања о
избору наставника, васпитача и стручног сарадника, директор установе након извршене претходне провере психофизичких способности
кандидата доноси одлуку. Проверу психофизичких способности за рад
са децом и ученицима врши надлежна служба за послове запошљавања, применом стандардизованих поступака. Лекарско уверење се
подноси пре потписивања уговора. Уз пријаву на конкурс кандидати
треба да приложе: уверење о држављанству, кратку биографију, оверен препис/фотокопију дипломе о стеченој стручној спреми и извод
из матичне књиге рођених.

ОСНОВНА ШКОЛА
„ЛАЗАР СТАНОЈЕВИЋ“
11411 Ратари
тел. 026/392-100

Наставник физике

за 12 сати недељно (30% радног времена), на одређено
време, најдуже до повратка запосленог са функције
директора на коју је изабран

УСЛОВИ: 1. да кандидат има одговарајуће образовање - VII/1 степен
стручне спреме; 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 - уверење о држављанству, не старије од 6
месеци. Докази о испуњености услова под тач. 1 и 4 подносе се уз
пријаву на конкурс, а доказ о испуњености услова под тач. 2 - пре
закључења уговора о раду, док школа прибавља доказ о условима
под тач. 3. Пријаве слати на адресу школе. Број телефона за додатне информације: 026/392-100. Неблаговремене и непотпуне пријаве
неће бити разматране. Документа неће бити враћена кандидатима.
Рок за пријављивање је 8 дана од дана објављивања у публикацији
“Послови”.

ОШ „ДИМИТРИЈЕ ДАВИДОВИЋ“
11300 Смедерево, Анте Протића 3
тел. 026/617-376, 616-392

Наставник биологије

на одређено време ради замене одсутног запосленог преко
60 дана, односно до краја школске 2014/2015. године, са
70% радног времена

Наставник српског језика

на одређено време ради замене одсутног запосленог преко
60 дана

УСЛОВИ: да кандидат испуњава услове из члана 120 Закона о основама система образовања и васпитања: да поседује одговарајуће образовање из члана 8 став 2 и 4 Закона о основама система образовања
и васпитања (“Сл. гласник РС”, бр. 72/09, 52/11 и 55/13), Правилника о степену и врсти образовања наставника и стручних сарадника
у основној школи (“Службени гласник РС - Просветни гласник”, бр.
11/12 и 15/13); да поседује психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и ученицима; да није осуђиван правноснажном
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пресудом за кривична дела утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона
о основама система образовања и васпитања; држављанство Републике Србије. Уз пријаву приложити: оверену фотокопију дипломе
о стеченој стручној спреми, уверење о држављанству (не старије од
6 месеци), извод из матичне књиге рођених, додатак дипломи или
уверење издато од високошколске установе да кандидат поседује
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, односно да је лице у току
студија положило испите из педагогије и психологије или уверења о
положеном стручном испиту, односно испиту за лиценцу. Документа
која се прилажу морају бити у оригиналу или у овереној фотокопији.
Лекарско уверење доставља изабрани кандидат, пре закључења уговора о раду. Документација се не враћа. Рок за подношење пријава је
8 дана од дана објављивања у публикацији „Послови“. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узети у разматрање.

СОМБОР
ОШ „ИСА БАЈИЋ“

25230 Кула, Лењинова 28
тел. 025/722-313

Директор

на период од четири године

УСЛОВИ: За директора може бити изабрано лице које испуњава
услове прописане чланом 8 став 2 и чланом 120 Закона о основама система образовања и васпитања, односно лице које је стекло
одговарајуће високо образовање: на студијама другог степена (мастер академске студије, специјалистичке академске студије или специјалистичке струковне студије), почев од 10.09.2005. године или на
основним студијама у трајању од најмање четири године, по пропису
који је уређивао високо образовање до 10.09.2005. године - одговарајућим образовањем сматра се образовање за наставника, педагога
и психолога у основној школи; да има дозволу за рад – лиценцу, обуку и положен испит за директора установе; најмање пет година рада
у установи на пословима образовања и васпитања, након стеченог
одговарајућег образовања; да има психичку, физичку и здравствену
способност за рад са децом и ученицима; да није осуђивано правнос-

нажном пресудом за кривична дела утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3
Закона о основама система образовања и васпитања; држављанство
Републике Србије; да зна језик на ком се остварује образовно-васпитни рад.
ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс приложити: оверен препис или оверену фотокопију дипломе о стеченом високом образовању, доказ о
поседовању лиценце за рад, односну оверену фотокопију уверења о
положеном стручном испиту, потврду о радном стажу, извод из матичне књиге рођених (не старији од 6 месеци), уверење о држављанству Републике Србије (не старије од 6 месеци), биографију са
кратким прегледом кретања у служби и предлогом програма рада
директора школе. Доказ о психичкој, физичкој и здравственој способности за рад са децом и ученицима - лекарско уверење (не старије
од 6 месеци), подноси се пре закључења уговора о раду. Уверење да
кандидат није осуђиван правноснажном пресудом за кривична дела
утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања и васпитања - прибавиће школа службеним путем од Министарства унутрашњих послова Републике Србије. Законом о основама система образовања и васпитања предвиђен је положен испит за
директора, али с обзиром да министар просвете, науке и технолошког
развоја није прописао програм, начин и поступак полагања испита,
у тексту конкурса исти мора бити наведен, али се не прилаже. Рок
за пријављивање је 15 дана од дана објављивања у публикацији
„Послови“. Пријаве се достављају на адресу школе, а сва потребна
обавештења могу се добити код секретара школе и на број телефона:
025/722-313. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узимати у
разматрање.

СРЕДЊА МЕДИЦИНСКА ШКОЛА
„Др РУЖИЦА РИП“
25000 Сомбор, Подгоричка 9
тел. 025/430-540

Наставник историје на српском језику

на одређено време ради замене одсутног радника преко 60
дана, са 10% норме

УСЛОВИ: професор историје, дипломирани историчар, професор
историје - географије, мастер историчар (мора имати претходно завршене основне академске студије историје).

Наставник микробиологије са епидемиологијом,
фармакологије и патологије

на одређено време ради замене одсутног радника преко 60
дана, са 88% норме

УСЛОВИ: доктор медицине.

Пословни центри НСЗ

ВЕЛИКЕ ИДЕЈЕ
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ОСТАЛО: одговарајуће високо образовање стечено на студијама
другог степена (мастер академске студије, специјалистичке академске студије или специјалистичке струковне студије), по пропису
који уређује високо образовање почев од 10.09.2005. године или на
основним студијама у трајању од најмање 4 године, по пропису које је
уређивао високо образовање до 10.09.2005. године. Лице из овог става мора да има образовање из психолошких, педагошких и методичких дисциплона 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 кандидат има психичку, физичку и здравствену способност за рад са ученицима; да није осуђиван правноснажном пресудом за кривична дела
утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања и васпитања; држављанство Републике Србије; да зна језик на
ком се остварује образовно-васпитни рад, у складу са чл. 120 ст. 1
тачка 5 и чл. 121 став 7 Закона о основама система образовања и васпитања. Уз пријаву кандидат подноси: биографске податке, односно
радну биографију; оверену фотокопију дипломе; доказ о образовању
из психолошких, педагошких и методичких дисциплина стеченом 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; оригинал или оверену фотокопију или
оверену фотокопију уверења о положеном стручном испиту, односно
испиту за лиценцу за наставника; извод из матичне књиге рођених,
оригинал или оверену фотокопију; држављанство Републике Србије,
оригинал или оверену фотокопију - не старија од 6 месеци; доказ о
знању језика на ком се изводи образовно-васпитни рад у школи (уколико одговарајуће образовање није стечено на том језику). Уверење
да кандидати нису осуђивани прибавља школа по службеној дужности. Лекарско уверење подноси изабрани кандидат, пре закључења
уговора о раду. У поступку одлучивања о избору наставника и стручНационална служба за запошљавање • www.nsz.gov.rs
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ног сарадника, директор врши ужи избор кандидата које упућује на
претходну проверу психофизичких способности за рад са ученицима, коју врши надлежна служба за послове запошљавање, применом
стандардизованих поступака. Неблаговремене и непотпуне пријаве
неће се узети у разматрање. Рок за пријављивање је 8 дана од дана
објављивања у публикацији „Послови“.

ТЕХНИЧКА ШКОЛА ОЏАЦИ
25250 Оџаци, Школска 20
тел. 025/5746-118, 5742-186

Наставник математике

на одређено време, са 60% радног времена, до повратка
запослене са боловања (VII/1 степен стручне спреме,
професор - мастер)

Наставник куварства за групу предмета куварство
УСЛОВИ: одговарајуће образовање у складу са чл. 8 и 120 Закона о
основама система образовања и васпитања. Степен и врста стручне
спреме за наставно особље у средњим стручним школама утврђени су
Правилником о врсти стручне спреме наставника, стручних сарадника
и помоћних наставника у стручним школама који је прописао Просветни савет Републике Србије („Службени гласник РС - Просветни
гласник“, бр. 06/14). Кандидати су дужни да уз пријаву на конкурс
доставе: диплому, оригинал или оверену фотокопију дипломе о стеченој стручној спреми; уверење о држављанству РС - не старије од
шест месеци; извод из матичне књиге рођених; лекарско уверење о
психофизичкој и здравственој способности за рад са децом и ученицима; уверење о некажњавању; податке о кретању у запослењу (кратка биографија) и копију личне карте. Рок за подношење пријава је 8
дана од дана објављивања у публикацији „Послови“. Пријаве слати на
наведену адресу, са назнаком: „За конкурс“. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће бити разматране.

СРЕМСКА МИТРОВИЦА
ОШ “ИВО ЛОЛА РИБАР”
22400 Рума, Главна 270
тел. 022/471-863

Наставник историје

на одређено време, са 3 часа наставе недељно (15% радног
времена), ради замене одсутне запослене (породиљско и
одсуство са рада ради неге детета), до 22.03.2016. године

УСЛОВИ: 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; високо образовање
стечено на основним студијама у трајању од најмање четири године, по пропису који је уређивао високо образовање до 10. септембра
2005. године; да кандидат има стечену врсту образовања прописану
чланом 3 тачка 3 Правилника о степену и врсти образовања наставника и стручних сарадника у основној школи (“Сл. гласник РС - Просветни гласник“, бр. 11/2012 и 15/2013) за страни језик - енглески,
и то: професор, односно дипломирани филолог за енглески језик и
књижевност; дипломирани професор енглеског језика и књижевности; мастер филолог/студијски програм или главни предмет/профил енглески језик; мастер професор језика и књижевности/студијски
програм или главни предмет/профил енглески језик; дипломирани
филолог англиста - мастер, да испуњава услове из члана 120 став 1-5
Закона о основама система образовања и васпитања (“Сл. гласник
РС”, бр. 72/09, 52/2011 и 55/2013). Уз пријаву на конкурс приложити:
уверење о држављанству Републике Србије (не старије од 6 месеци),
извод из матичне књиге рођених, оригинал или оверену фотокопију
дипломе о стеченој стручној спреми, оригинал или оверену копију
дипломе средње школе, копију личне карте или очитану личну карту.
Документацију доставити у оригиналу или у овереној копији. Лекарско
уверење о психичкој, физичкој и здравственој способности за рад са
ученицима као доказ подноси се пре закључења уговора о раду и не
може бити старије од 6 месеци. Проверу психофизичких способности
за рад са ученицима вршиће надлежна служба за запошљавање. Уверење надлежног органа унутрашњих послова о испуњености услова
за пријем у радни однос из члана 120 став 1 тачка 3 Закона о основама
система образовања и васпитања - прибавља школа службено. Рок
за пријаву је 8 дана од дана објављивања. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати. Пријаве са документацијом слати
на адресу школе или непосредно предати радним даном, од 07,00 до
14,00 часова, у управу школе, број телефона: 022/471-863.
Бесплатна публикација о запошљавању

Педагошки асистент

на одређено време, најдуже до 31.08.2015. године

УСЛОВИ: средња стручна спрема, положен одговарајући ниво обуке
- најмање уводна обука за педагошког асистента прописана Правилником о програму обуке за педагошког асистента (“Сл. гласник РС”,
бр. 11/2010), да кандидат има психичку, физичку и здравствену способност за рад са ученицима, да је држављанин Републике Србије, да
није осуђиван правноснажном пресудом за кривична дела утврђена
у члану 120 став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања
и васпитања (“Сл. гласник РС”, бр. 72/09, 52/11 и 55/13), да познаје
језик на ком се изводи образовно-васпитни рад и ромски језик, односно да испуњава услове из чл. 120 и 121 став 8 Закона о основама
система образовања и васпитања (“Сл. гласник РС”, бр. 72/09, 52/11
и 55/13). У поступку избора педагошког асистента прибавља се мишљење надлежног органа јединице локалне самоуправе. Потребна
документација: диплома или оверена фотокопија дипломе о завршеној средњој школи, уверење о држављанству - старо до шест месеци
и извод из матичне књиге рођених, уверење или оверена копија уверења о положеном нивоу обуке за педагошког асистента. Поседовање
психичке, физичке и здравствене способности за рад са ученицима
доказује се уверењем надлежног Дома здравља - Службе медицине
рада, пре закључивања уговора о раду. Уверење о неосуђиваности
прибавља школа службено. Рок за подношење пријава је 8 дана од
дана објављивања. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се разматрати. Пријаве са потребном документацијом слати препоручено на
адресу школе или предати лично, са назнаком: “За конкурс”, радним
данима, од 07,00 до 14,00 часова, број телефона: 022/471-863.

ПРЕХРАМБЕНО-ШУМАРСКА И ХЕМИЈСКА ШКОЛА
22000 Сремска Митровица, Змај Јовина 3
тел. 022/622-352

Директор

на период од четири године

УСЛОВИ: одговарајуће образовање из члана 8 став 2 Закона о основама система образовања и васпитања за наставника средње стручне
школе, подручја рада - шумарство и обрада дрвета, хемија, неметали и графичарство и пољопривреда, производња и прерада хране,
педагога и психолога (стечено одговарајуће високо образовање на
студијама другог степена - мастер академске студије, специјалистичке
академске студије или специјалистичке струковне студије, по пропису
који уређује високо образовање почев од 10.09.2005. године или на
основним студијама у трајању од најмање четири године, по пропису
који је уређивао високо образовање до 10.09.2005. године); да кандидат има дозволу за рад, обуку и положен испит за директора школе (изабрани кандидат који нема положен испит за директора школе
дужан је да исти положи у року од годину дана од дана ступања на
дужност); најмање 5 година рада у установи на пословима образовања и васпитања, након стеченог одговарајућег образовања; да не
постоје законске сметње из члана 120 став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања и васпитања (доказ прибавља школа); да
има психичку, физичку и здравствену способност за рад са ученицима (доказ се подноси пре закључења уговора о раду); држављанство
Републике Србије; да зна језик на ком се остварује образовно-васпитни рад. Уз пријаву на конкурс приложити: диплому као доказ о
стеченом одговарајућем образовању, уверење о положеном стручном
испиту, односно испиту за лиценцу, потврду о дужини рада у установи на пословима образовања и васпитања, уверење о држављанству
Републике Србије - не старије од шест месеци, доказ о познавању
српског језика на ком се оставарује образовно-васпитни рад, осим
кандидата који су одговарајуће образовање стекли на српском језику,
преглед кретања у служби са биографским подацима и програм рада.
Докази о испуњености услова подносе се у оригиналу или у овереним
фотокопијама. Фотокопије достављене документације по окончању
конкурса се не враћају кандидатима. Рок за пријављивање је 15 дана
од дана објављивања у публикацији “Послови”. Пријаве са потребном
документацијом слати на адресу школе, са назнаком: “За конкурс”.
Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се разматрати.

Подршка
запошљавању
особа са
инвалидитетом
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ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА „ПЧЕЛИЦА“
22000 Сремска Митровица
Марко Перичин Камењар 16
тел. 022/624-398, лок. 111

Васпитач

на одређено време ради замене одсутног запосленог преко
60 дана, за рад са децом узраста од 3 године до поласка у
школу
8 извршилаца

УСЛОВИ: да кандидат има 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 и 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 (за радно место васпитача).

Медицинска сестра - васпитач

на одређено време ради замене одсутног запосленог преко
60 дана
2 извршиоца

УСЛОВИ: средње образовање - медицинска сестра - васпитач.

Службеник за јавне набавке

на одређено време ради замене одсутног запосленог преко
60 дана

УСЛОВИ: високо образовање на студијама другог степена - дипломирани правник - мастер или дипломирани правник који је стекао високо образовање на основним студијама у трајању од најмање четири
године.

Хигијеничар

на одређено време ради замене одсутног запосленог преко
60 дана

УСЛОВИ: завршена основна школа - I степен стручне спреме.

Кувар

на одређено време ради замене одсутног запосленог преко
60 дана

УСЛОВИ: III степен стручне спреме, куварске струке.
ОСТАЛО: да кандидат има психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом; да није осуђиван правноснажном пресудом за
кривична дела утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о основама
система образовања и васпитања; држављанство Републике Србије;
да зна језик на ком се остварује васпитно-образовни рад. Уз пријаву
на конкурс приложити: диплому о стеченом образовању (оверену
фотокопију), уверење о држављанству (оригинал или оверена фотокопија - који не могу бити старији од шест месеци), извод из матичне
књиге рођених (оригинал или оверена фотокопија), доказ о знању
језика на ком се остварује васпитно-образовни рад - доказује се
дипломом о стеченом образовању на језику остваривања образовно
- васпитног рада, уверење, односно потврда високошколске установе
да је кандидат током студија или након дипломирања остварио најмање 30 бодова из психолошких, педагошких и методичких дисциплина, као и 6 бодова из стручне праксе или оверена фотокопија индекса
или додатка дипломе - кандидати за радно место васпитача. Доказ
који се односи на психичку, физичку и здравствену способност за рад
са децом подноси се приликом пријема у радни однос (лекарско уверење), а доказ који се односи на неосуђиваност кандидата прибавља
установа. На пријави за конкурс обавезно назначити на које место
кандидат конкурише. Претходну проверу психофизичких способности
кандидата за рад са децом који испуњавају услове конкурса, вршиће
надлежна служба за послове запошљавања. Рок за подношење пријаве је 8 дана од дана објављивања у публикацији „Послови“. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узети у разматрање. Документација предата на конкурс не враћа се поштом. Кандидати је могу
преузети након коначности одлуке, на лични захтев, у секретаријату
установе. Пријаве са потребном документацијом слати на адресу установе или доставити лично, а ближе информације могу се добити на
број телефона: 022/624-398, лок. 111.
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СУБОТИЦА
ПОНИШТЕЊЕ ОГЛАСА
ОШ „СЕЧЕЊИ ИШТВАН“

24000 Суботица, Карађорђев пут 94
тел. 024/525-799

Оглас објављен 06.08.2014. године у публикацији „Послови“,
за радна места: професор географије, професор српског језика и књижевности и професор разредне наставе, на одређено време до повратка запослених са руководеће функције и
повратка запослене са функције помоћника директора школе, поништава се у целости.

ОШ „СЕЧЕЊИ ИШТВАН“

24000 Суботица, Карађорђев пут 94
тел. 024/525-799

Професор географије

за рад у одељењима у којима се настава изводи на
српском наставном језику, на одређено време до повратка
запосленог са руководеће функције

Професор српског језика као нематерњег

за рад у вишим одељењима у којима се настава изводи
на мађарском наставном језику, на одређено време до
повратка запосленог са руководеће функције

Професор разредне наставе

за рад у одељењима у којима се настава изводи на
мађарском наставном језику, на одређено време до
повратка запослене са функције помоћника директора
школе

УСЛОВИ: На основу чл. 120 до 122 Закона о основама система образовања и васпитања („Службени гласник РС“, бр. 72/09, 52/11 и
55/2013), кандидат треба да има одговарајуће 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 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 доставити: уверење о држављанству, извод из
матичне књиге рођених, диплому о стеченом образовању, доказ 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, доказ да
зна језик на ком се остварује образовно-васпитни рад и краћу биографију. Тражене доказе кандидати достављају у оригиналу или у овереној фотокопији. Доказ о здравственој способности за рад са децом и
ученицима (лекарско уверење) - доставља се пре закључења уговора
о раду. Доказ о психофизичким способностима за рад са децом и ученицима даје Национална служба за запошљавање и подноси се пре
закључења уговора о раду. Доказ да кандидат није осуђиван правноснажном пресудом за кривична дела утврђена у члану 120 став 1
тачка 3 Закона о основама система образовања и васпитања - школа
ће прибавити по службеној дужности, од надлежне полицијске управе
МУП-а, за изабраног кандидата.
Пријаве са потребном документацијом слати на адресу школе, са назнаком: „За конкурс“. Одлука о избору кандидата биће донета у року
од 30 дана од дана истека рока за подношење пријава, о чему ће бити
обавештени сви кандидати, у складу са законом. Контакт телефон:
024/525-799, Гордана Поњаушић, секретар школе. Рок за подношење
пријава је 8 дана од дана објављивања. Непотпуне и неблаговремене
пријаве неће се узети у разматрање.
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ШАБАЦ
ОШ „ВОЈВОДА СТЕПА“

УСЛОВИ: високо образовање - дипломирани правник - мастер или
дипломирани правник који је стекао високо образовање на основним
студијама у трајању од најмање 4 године; познавање рада на рачунару; радно искуство из области права више од годину дана.

Директор

ОСТАЛО: Кандидати треба да испуњавају услове предвиђене чланом
120 Закона о основима система образовања и васпитања. Уз пријаву
на конкурс доставити: оригинал или оверену фотокопију дипломе или
уверење о стеченом образовању, оригинал или оверену фотокопију
уверења о држављанству, оригинал или оверену фотокопију извода
из матичне књиге рођених. Уверење да кандидат поседује психичку,
физичку и здравствену способност за рад са децом подноси се пре
закључивања уговора о раду. Уверење да кандидат није осуђиван
прибавља установа. Пријаве са потпуном документацијом доставити
у затвореној коверти, са назнаком: „За конкурс“, на адресу установе.
Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се разматрати.

15305 Липолист, Карађорђева 1
на мандатни период од четири године

УСЛОВИ: да кандидат испуњава услове прописане чланом 8 став 2,
чл. 59 и 120 Закона о основама система образовања и васпитања (“Сл.
гласник РС”, бр. 72/09 и 55/13), одговарајуће високо образовање на
студијама другог степена (дипломске академске студије - мастер, специјалистичке академске студије или специјалистичке струковне студије), у складу са Законом о високом образовању (“Сл. гласник РС”, бр.
76/05, 100/07), 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; да испуњава услове за наставника
основне школе, педагога или психолога; дозвола за рад (лиценца),
обука и положен испит за директора установе (с обзиром да програм
обуке за директора школе и Правилник о полагању испита за директора школе нису донети, изабрани кандидат биће у обавези да савлада обуку и положи испит за директора на начин и у року који пропише
министар); најмање пет година рада у установи на пословима образовања и васпитања, након стеченог одговарајућег образовања; да има
психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и ученицима (лекарско уверење кандидат доставља пре закључења уговора
о раду); да није осуђиван правноснажном пресудом за кривична дела
утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања и васпитања; држављанство Републике Србије; да зна језик на
ком се остварује образовно-васпитни рад. Директор школе се бира на
мандатни период од четири године и нема ограничења за поновни
избор. Директору школе мирује радни однос за време првог изборног
периода на радном месту са кога је изабран.
ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс доставити следеће доказе: биографске податке, односно радну биографију, оверен препис или оригинал дипломе о стеченом одговарајућем образовању, оригинал или
оверен препис/фотокопију уверења о положеном испиту за лиценцу, односно стручном испиту, оригинал или оверен препис потврде
да кандидат има најмање пет година рада у установи на пословима
образовања и васпитања, након стеченог одговарајућег образовања,
доказ о држављанству (уверење о држављанству, оригинал или оверена копија, не старије од 6 месеци), извод из матичне књиге рођених
(оригинал или оверена копија). Уколико одговарајуће образовање
није стечено на српском језику, кандидат доставља доказ издат од
одговарајуће високошколске установе о познавању језика на ком се
изводи образовно-васпитни рад, као и доказ да се не води истрага за
кривична дела из члана 120 став 1 тачка 3 Закона о основама система
образовања и васпитања. Доказ о физичкој, психичкој и здравственој способности за рад са децом и ученицима (лекарско уверење) кандидат прибавља пре закључења уговора о раду. Школа прибавља
уверење да кандидат није осуђиван правноснажном пресудом за кривична дела из члана 120 став 1 тачка 3 Закона. Конкурс је отворен 15
дана од дана објављивања у публикацији “Послови”.
Пријаве са доказима о испуњавању услова конкурса достављају се на
адресу школе. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће бити разматране.

УЖИЦЕ
ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА „АРИЉЕ“
31230 Ариље, Милоша Глишића 34
тел. 031/891-888

Васпитач

на одређено време до завршетка ППП, за радну 2014/2015.
годину
3 извршиоца

УСЛОВИ: одговарајуће више образовање, односно одговарајуће високо образовање на студијама првог степена (основне струковне студије
или основне академске студије), у трајању од 3 године или на студијама другог степена (дипломске академске студије - мастер, специјалистичке академске студије или специјалистичке струковне студије)
- васпитач, у складу са законом. Проверу психофизичких способности
за рад са децом врши надлежна стужба за послове запошљавања.

Секретар

на одређено време ради замене одсутног запосленог преко
60 дана

Бесплатна публикација о запошљавању

В РА Њ Е
ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА
„НАШЕ ДЕТЕ“
17500 Врање, Цара Душана 22
тел. 017/424-766

Васпитач

на одређено време ради замене радница на дужем
боловању и породиљском одсуству
7 извршилаца

УСЛОВИ: Кандидати морају да испуњавају следеће услове: одговарајуће образовање: више образовање, односно високо образовање
на студијама првог степена (основне струковне студије или основне
академске студије), студијама у трајању од три године или на студијама другог степена (мастер академске студије, специјалистичке
академске студије или специјалистичке струковне студије) - васпитач,
као и образовање из психолошких, педагошких и методичких дисциплина стечено на високошколској установи у току студија или након
дипломирања од најмање 30 бодова и шест бодова праксе у установи,
у складу са Европским системом преноса бодова.

Спремачица

на одређено време ради замене радница на породиљском
одсуству и дужем боловању
2 извршиоца

УСЛОВИ: завршена основна школа.

Васпитач

на одређено време до краја радне године, ради замене
раднице која је ангажована у посебним облицима рада

УСЛОВИ: више образовање, односно високо образовање на студијама првог степена (основне струковне студије или основне академске
студије), студијама у трајању од три године или на студијама другог
степена (мастер академске студије, специјалистичке академске студије или специјалистичке струковне студије) - васпитач, као и образовање из психолошких, педагошких и методичких дисциплина стечено
на високошколској установи у току студија или након дипломирања
од најмање 30 бодова и шест бодова праксе у установи, у складу са
Европским системом преноса бодова.

Медицинска сестра - васпитач

на одређено време до краја радне године, ради замене
радница које су ангажоване у посебним облицима рада
2 извршиоца

УСЛОВИ: средње образовање - медицинска сестра - васпитач.

Педагошки асистент

на одређено време до краја радне године

УСЛОВИ: завршено средње образовање и програм обуке за педагошког асистента.
ОСТАЛО: да кандидат има психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом; да није осуђиван правноснажном пресудом за
кривична дела утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о основама
система образовања и васпитања; држављанство Републике Србије;
да зна језик на ком се остварује васпитно-образовни рад. Кандидат
уз пријаву на конкурс доставља: доказ о стручној спреми (оверена
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фотокопија дипломе), доказ високошколске установе да је положио
испите из педагогије и психологије из чл. 8 Закона о основама система
образовања и васпитања, односно доказ да је положио стручни испит,
односно испит за лиценцу, извод из матичне књиге рођених и уверење о држављанству. Доказ о здравственој способности доставља
изабрани кандидат пре закључења уговора о раду, а доказ да кандидат није осуђиван за кривична дела утврђена законом - прибавља
установа. У поступку одлучивања о избору васпитача и медицинских
сестара - васпитача врши се претходна провера психофизичких способности кандидата, коју обавља Национална служба за запошљавање, применом стандардизованих поступака. Заинтересовани кандидати могу доставити пријаве у року од 8 дана од дана објављивања,
на адресу установе.

ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА
„НАША РАДОСТ“

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

Васпитач

на одређено време до повратка раднице са породиљског
одсуства, у селу Турија

Васпитач

на одређено време до повратка раднице са породиљског
одсуства, у селу Брезница

УСЛОВИ: VI степен стручне спреме, да је кандидат држављанин Републике Србије, да има психичку, физичку и здравствену способност за
рад са децом, да није осуђиван правноснажном пресудом за кривична
дела утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о основама система
образовања и васпитања. Уз пријаву кандидат подноси: диплому о
стручној спреми, уверење о држављанству РС, доказ о знању језика
на ком се обавља васпитно-образовни рад. Пријаве слати на адресу
установе. Рок за пријављивање је 8 дана од дана објављивања у публикацији „Послови“. Васпитно-образовни рад се обавља на албанском
језику.

Директор

на период од 4 године

УСЛОВИ: да кандидат има одговарајуће високо образовање: на студијама другог степена (дипломске академске студије - мастер, специјалистичке академске студије или специјалистичке струковне студије), у складу са Законом о високом образовању („Службени гласник
РС“, бр. 76/05, 100/07 - аутентично тумачење и 97/08), почев од 10.
септембра 2005. године или на основним студијама у трајању од најмање четири године, по пропису који је уређивао високо образовање
до 10. септембра 2005. године, да испуњава услове за наставника
основне школе и подручја рада, 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; изабрани директор који
нема положен испит за директора дужан је да исти положи у року од
годину дана од дана ступања на дужност; 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.
ОСТАЛО: Уз пријаву кандидат подноси: биографске податке, односно радну биографију, оверен препис дипломе о завршеном одговарајућем високом образовању, оверен препис уверења о положеном
стручном испиту (дозволи за рад), потврду о раду у области образовања, уверење да није осуђиван правноснажном пресудом за кривична дела утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о основама система
образовања и васпитања, уверење о држављанству, извод из матичне књиге рођених, лекарско уверење да има психичку, физичку и
здравствену способност за рад са децом и ученицима, остала документа која могу послужити приликом доношења одлуке о избору. Рок
за пријављивање је 15 дана од дана објављивања.

ГИМНАЗИЈА

Непотпуне и неблаговремене пријаве неће бити разматране. Пријаве
се достављају на адресу школе. Ближа обавештења могу се добити у
секретаријату школе, на број телефона: 017/400-630.

Директор

ВРШАЦ
ОШ „БРАНКО РАДИЧЕВИЋ“

17540 Босилеград, Георги Димитров 23
тел. 017/877-360
на период од 4 године

УСЛОВИ: да кандидат има одговарајуће високо образовање: на студијама другог степена (дипломске академске студије - мастер, специјалистичке академске студије или специјалистичке струковне студије), у складу са Законом о високом образовању („Службени гласник
РС“, бр. 76/05, 100/07 - аутентично тумачење и 97/08), почев од 10.
септембра 2005. године или на основним студијама у трајању од најмање четири године, по пропису који је уређивао високо образовање
до 10. септембра 2005. године; да испуњава услове за наставника,
за педагога и психолога; дозвола за рад, обука 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.
ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс приложити: биографске податке,
односно радну биографију, оверен препис дипломе о завршеном одговарајућем високом образовању, оверен препис уверења о положеном
стручном испиту (дозвола за рад), потврду о раду у области образовања, уверење да кандидат није осуђиван правноснажном пресудом
за кривична дела утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о основама
система образовања и васпитања, уверење о држављанству, извод из
матичне књиге рођених, лекарско уверење да има психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и ученицима, остала
документа која могу послужити приликом доношења одлуке о избору.
Рок за пријављивање је 15 дана од дана објављивања. Непотпуне
и неблаговремене пријаве неће бити разматране. Пријаве се достављају на адресу Гимназије. Ближа обавештења могу се добити у
секретаријату школе, на број телефона: 017/877-360.

Национална служба
за запошљавање
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ОШ „ВУК КАРАЏИЋ“

17500 Врање, Пионирска 5
тел. 017/400-630
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26330 Уљма, Трг ослобођења 3
тел. 013/898-242

Наставник енглеског језика у разредној настави

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

УСЛОВИ: Поред општих услова предвиђених Законом о раду, кандидат треба да испуњава и следеће услове: одговарајуће образовање у
складу са чл. 8 Закона о основама система образовања и васпитања
(„Сл. гласник РС“, бр. 72/09, 52/11 и 55/13) и чл. 2 Правилника о степену и врсти образовања наставника и стручних сарадника у основној
школи („Сл. гласник РС - Просветни гласник“, бр. 11/12 и 15/13).

Наставник хемије

са 50% радног времена, на одређено време до повратка
запослене са породиљског одсуства и одсуства са рада
ради неге детета

УСЛОВИ: Поред општих услова предвиђених Законом о раду, кандидат треба да испуњава и следеће услове: одговарајуће образовање у
складу са чл. 8 Закона о основама система образовања и васпитања
(„Сл. гласник РС“, бр. 72/09, 52/11 и 55/13) и чл. 3 Правилника о степену и врсти образовања наставника и стручних сарадника у основној
школи („Сл. гласник РС - Просветни гласник“, бр. 11/12 и 15/13).

Наставник техничког и информатичког образовања
на одређено време до престанка дужности директора

УСЛОВИ: Поред општих услова предвиђених Законом о раду, кандидат треба да испуњава и следеће услове: одговарајуће образовање
из чл. 8 Закона о основама система образовања и васпитања („Сл.
гласник РС“, бр. 72/09, 52/11 и 55/13) и чл. 3 Правилника о степену и
врсти образовања наставника и стручних сарадника у основној школи
(„Сл. гласник РС - Просветни гласник“, бр. 11/12 и 15/13).
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ОСТАЛО: да кандидат има, у складу са чл. 8 став 4 Закона о основама
система образовања и васпитања, образовање из психолошких, педагошких и методичких дисциплина стечено на високошколској установи у току студија или након дипломирања од најмање 30 бодова и
шест бодова праксе у установи, у складу са Европским системом преноса бодова (кандидат 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 наведених дисциплина); 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). Уз
пријаву на конкурс кандидати су дужни да поред краће биографије
доставе: оверену фотокопију дипломе, оригинал или оверену фотокопију уверења о држављанству, оригинал или оверену фотокопију
извода из матичне књиге рођених, 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. 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 психичке, физичке и здравствене способности за рад са децом и ученицима (лекарско уверење)
- подноси изабрани кандидат, пре закључења уговора о раду. Доказ о
неосуђиваности прибавља школа службеним путем. Рок за пријављивање је 8 дана од дана објављивања у публикацији „Послови“. Директор врши ужи избор кандидата који испуњавају све услове конкурса,
које у року од 8 дана од истека рока за подношење пријава упућује на
претходну психолошку процену способности за рад са децом и ученицима, коју врши надлежна служба за послове запошљавања, применом стандардизованих поступака. О датуму провере психофизичких
способности кандидати ће бити благовремено обавештени. Дирек-

Обуке и субвенције (за запошљавање)

тор доноси одлуку о избору кандидата у року од 8 дана од добијања
резултата психолошке процене кандидата за рад са децом и ученицима од надлежне службе за послове запошљавања. Неблаговремене
пријаве биће одбачене. Пријаве на конкурс, са траженом документацијом, могу се поднети лично или поштом, на горенаведену адресу.

ЗАЈЕЧАР
СРЕДЊА ШКОЛА
„БРАНИСЛАВ НУШИЋ“

18230 Сокобања, Митрополита Михаила 5
тел. 018/830-525

Директор

на мандатни период од четири године

УСЛОВИ: да кандидат има држављанство Републике Србије; високо
образовање стечено на основним студијама у трајању од најмање 4
године, по пропису који је уређивао високо образовање до 10.09.2005.
године или на студијама другог степена (мастер академске студије,
специјалистичке струковне студије), у складу са Законом о високом
образовању („Сл. гласник РС“, бр. 76/2005, 100/2007 - аутентично
тумачење и 97/2008), почев од 10.09.2005. године; да има психичку, физичку и здравствену способност за рад са ученицима (пружити
доказ пре закључења уговора о раду); да поседује лиценцу, односно
положен стручни испит и да испуњава остале услове за наставника и
стручног сарадника; положен испит за директора школе (узеће се у
обзир да није донет подзаконски акт о полагању испита за директора,
па ће изабрани кандидат бити у обавези у законском року да положи
испит за директора, након што министар просвете, науке и технолошког развоја донесе одговарајући подзаконски акт); најмање 5 година
радног стажа у области обазовања 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 прибавља школа пре доношења одлуке о избору); да се против кандидата не води кривични
поступак.
ОСТАЛО: Кандидат уз пријаву треба да достави следећа документа:
биографске податке, оверену копију дипломе о стручној спреми, оверену копију уверења о положеном стручном испиту (лиценца), уверење о држављанству, уверење о радном стажу (са пословима и задацима које је обављао), уверење да није под истагом, програм рада
директора за време мандата, остала документа која могу послужити
приликом утврђивања предлога за именовање директора школе. Рок
за подношење пријава је 15 дана од дана објављивања. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће бити узете у разматрање. Пријаве
слати на горенаведену адресу, са назнаком: „Конкурс за директора“.

ЗРЕЊАНИН
ОШ “СТАНЧИЋ МИЛАН УЧА”
23271 Кумане, Трг слободе 4

Директор

на мандатни период од 4 године

Прави људи
на правим
пословима
Бесплатна публикација о запошљавању

УСЛОВИ: За директора школе може бити изабрано лице које је стекло
одговарајуће високо образовање из члана 8 став 2 Закона о основама система образовања и васпитања - на студијама другог степена (дипломске академске студије - мастер, специјалистичке академске студије или специјалистичке струковне студије), по пропису који
уређује високо образовање почев од 10.09.2005. године или на основним студијама у трајању од најмање четири године, по пропису који
је уређивао високо образовање до 10.09.2005. године, за наставника
основне школе и тог подручја рада, педагога и психолога, као и услове из чл. 59 и 120; да поседује дозволу за рад (лиценцу) за наставника, педагога или психолога, обуку и положен испит за директора
установе (након доношења ближих услова за полагање од стране
министра, а у законском року); најмање пет година рада у установи
на пословима образовања и васпитања, након стеченог образовања и
васпитања; да поседује психичке, физичке и здравствене способности
за рад са ученицима (доказује лекарским уверењем); држављанство
Републике Србије (доказује уверењем о држављанству, не старије од
6 месеци); да није осуђивано правноснажном пресудом за кривична
дела утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о основама система
образовања и васпитања (доказ прибавља школа). 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 узимати у разматрање. Пријаве са назнаком: “Конкурс
за директора”, слати на адресу школе. Контакт телефон: 023/786-310.
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Наука и образовање
ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс приложити: диплому или оверену
фотокопију дипломе о стеченом одговарајућем образовању, лиценцу за наставника или стручног сарадника, тј. положен стручни испит,
доказ - потврду (уверење) о радном стажу, уверење о држављанству
Републике Србије, доказ о психичкој, физичкој и здравственој способности за рад са ученицима (или непосредно пре закључења уговора
о раду), доказ о знању језика на ком се остварује образовно-васпитни
рад, биографију са кратким прегледом кретања у служби и оквирни
предлог програма рада за време мандата.

ОШ „ЈОВАН ДУЧИЋ“

Највећа понуда
слободних послова
на једном месту

23211 Клек, Васе Мискина 47

Наставник немачког језика

на одређено време, са 44% радног времена

УСЛОВИ: да кандидат испуњава следеће услове: 1. да је пунолетан;
2. да је стекао одговарајуће високо образовање - на студијама другог
степена (мастер академске студије, специјалистичке академске студије или специјалистичке струковне студије), у складу са Законом о
високом образовању („Сл. гласник РС”, бр. 76/05, 100/07 - аутентично
тумачење и 97/08), 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 испуњава услове из члана 8 став 4 Закона о основама система образовања и васпитања, да
испуњава услове у погледу стручне спреме предвиђене Правилником
о врсти стручне спреме наставника и стручних сарадника у основној
школи, односно да је по образовању: професор, односно дипломирани филолог за немачки језик и књижевност, професор немачког језика и књижевности и италијанског језика, мастер филолог (студијски
програм или главни предмет, односно профил немачки језик и књижевност), мастер професор језика и књижевности (студијски програм
или главни предмет, односно профил немачки језик и књижевност);
3. да има психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом
и ученицима; 4. да није осуђиван правноснажном пресудом за кривична дела утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о основама система
образовања и васпитања; 5. држављанство Републике Србије.
ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс кандидат треба да приложи: извод
из матичне књиге рођених (оверена фотокопија), диплому о стеченој стручној спреми (оверена фотокопија), уверење о држављанству
(оверена фотокопија, не старије од 6 месеци). Доказ о испуњености
услова из тачке 3 конкурса (лекарско уверење) - подноси кандидат
који буде изабран, пре закључења уговора о раду. Доказ из тачке
4 конкурса (уверење да није осуђиван) - прибавља школа. Рок за
пријављивање је 15 дана од дана објављивања у публикацији „Послови“. Пријаве на конкурс са потребном документацијом доставити на
адресу школе, са назнаком: “За конкурс“. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узети у разматрање. Ближе информације могу се
добити на број телефона: 023/891-003.

Унапредите
своје пословање
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РАД У ИНОСТРАНСТВУ И ПЕНЗИЈА

Супруга и ја смо пензионери и имамо могућност ангажмана у Републици
Хрватској. Зарад сигурности, желимо
да наш радни статус буде регуларан.
Које кораке треба предузети и шта се
дешава са нашим пензијама за то време? Да ли постоји неки модел радног
ангажмана у иностранству који не угрожава статус пензионера?

Одредбом члана 121 Закона о пензијском и инвалидском осигурању, прописано је да корисник старосне пензије који се
запосли на територији Републике, односно
обавља самосталну делатност на основу
које је обавезно осигуран на територији Републике, има право по престанку тог запослења, односно обављања те самосталне
делатности, на поновно одређивање пензије
ако је био у осигурању најмање годину дана.
Одредбом става 2 члана 121 Закона, чија
је измена у примени од 01.01.2015. године,
прописано је да се кориснику пензије који
ради у иностранству обуставља за време
тог рада исплата пензије, уколико међународним уговором није другачије одређено.
Како је одредба овог става на снази до краја
2014. године, то је потребно да затражите
мишљење Републичког фонда за пензијско
и инвалидско осигурање, уколико бисте се
радно ангажовали у Републици Хрватској
до краја 2014. године.
Имам 56 година живота и 29. децембра, када ми истиче уговор о раду,
имаћу 34 године, 4 месеца и 4 дана радног стажа. Да ли по пријави на евиденцију незапослених могу да остварим
право на новчану накнаду (коју нисам
примала) и у ком трајању? Највише ме
интересује да ли на основу стажа могу
да остварим ово право до испуњења
једног од услова за пензију?
Одредбом члана 72 став 3 Закона о запошљавању и осигурању за случај незапослености, прописано је да новчана накнада припада незапосленом у трајању од 24
месеца, уколико му до испуњавања првог

Бесплатна публикација о запошљавању

услова за остваривање права на пензију, у
складу са прописима о пензијском и инвалидском осигурању, недостаје до две године.
Услови се цене у односу на важећи пропис
о пензијском и инвалидском осигурању на
дан подношења захтева за новчану накнаду,
па са тим у вези указујемо на Закон о изменама и допунама Закона о пензијском и
инвалидском осигурању, који је ступио на
снагу 29.07.2014. године, а којим су прописани нови услови за остваривање права на
пензију који ће се примењивати почев од
01.01.2015. године. Чланом 19 овог закона
прописано је да ће се услов за остваривање
права на пензију испунити када се наврши
65 година живота и најмање 15 година стажа осигурања, с тим да је одредбом члана
19а прописано постепено подизање старосне
границе за жене у периоду од 2015. до 2032.
године. Одредбом члана 19б прописано је да
осигураник стиче право на превремену старосну пензију када наврши 40 година стажа
осигурања и најмање 60 година живота, а
одредбом члана 19в, којим су регулисани
услови за постепено подизање границе за
остваривање права на превремену старосну
пензију, прописано је да осигураник стиче
право у 2015. години када наврши 40 година
стажа осигурања и најмање 55 година живота (мушкарац), односно 36 година и четири месеца стажа осигурања и најмање 54
године и четири месеца живота (жена), а у
2016. години када наврши 40 година стажа
осигурања и најмање 55 година и осам месеци живота (мушкарац), односно 37 година
стажа осигурања и 55 година живота (жена).
Из наведеног произилази да ви не испуњавате законом прописане услове за признавање права на новчану накнаду у трајању од
24 месеца, јер у наредне две године нећете
испунити услов за остваривање права на
пензију.
Право на новчану накнаду остварује се
на основу поднетог захтева, у складу са правилима општег управног поступка, у коме
се цене сви законом прописани услови. Детаљније информације о условима за остваривање овог права можете пронаћи на сајту
НСЗ.
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НАЈПОЖЕЉНИЈИ ПОСЛОДАВАЦ Посетиоци „Дана каријере“ гласали за компаније у
којима прижељкују посао

КОКА-КОЛА КОЛО ВОДИ

Међу првих десет нашле су се и компаније Делез, Сбербанк, Ернест и Јанг, КПМГ,
Хемофарм, PWC, Хајнекен, Теленор и НИС

К

омпанија „Кока-кола хеленик Србија“ (Coca-Cola Hellenic
Србија) изабрана је за најпожељнијег послодавца у 2014.
години, према истраживању које је
спровела студентска организација „Ајсек“ (AIESEC) на Сајму едукације, пракси и послова „Дани каријере“ (Career
Days). Како се наводи у саопштењу те
компаније, међу анкетираним посетиоцима сајма највише је било младих дипломаца између 20 и 25 година.
Истраживање је показало да млади прижељкују да им потенцијални
послодавац, поред плате, омогући и
прилику за учење и напредовање, изазовне радне задатке уз добре услове
рада, тимски дух и позитивну атмосферу на радном месту.
Када је у питању могућност запошљавања, највише је оних који су сигурни да ће пронаћи добар посао, а за
њима следе они који су уверени да ће
исти добити после дуже потраге.
„Компанија Кока-кола хеленик Србија кроз своје пројекте Coke Summership
и дугогодишње партнерство са Факултетом организационих наука, као и са
студентским организацијама, посебно
Ајсеком, пружа могућност студентима

да се кроз праксу усавршавају, сарађују
са врхунским менаџерима и стекну
неопходне вештине, знања и оно што
је најважније - искуство које им даје
веће шансе на тржишту рада“, рекла је
представница студентске организације
„Ајсек“ Дијана Стојановић, наводи се
у саопштењу.
Имајући у виду стални контакт
са студентима кроз дугогодишње
пројекте путем којих помажу млади-

ма да развијају своју професионалну
каријеру, додала је Стојановићева, не
изненађује чињеница да је компанија
„Кока-кола хеленик Србија“ четврти пут
изабрана за најпожељнијег послодавца
од посетилаца „Дана каријере“.
Међу првих десет нашле су се и
компаније „Делез“ (Delhaize), Сбербанк,
„Ернест и Јанг“ (Ernst&Young), КПМГ,
„Хемофарм“, PWC, „Хајнекен“ (Heineken),
Теленор и НИС.

Сајам запошљавања у Новом Саду - 9. октобра

РАШКА

ВИШЕ ОД 400 СЛОБОДНИХ
РАДНИХ МЕСТА

САЈАМ ЗАПОШЉАВАЊА

Град Нови Сад и Филијала Нови Сад НСЗ организују
Сајам запошљавања у Новом Саду, у четвртак, 9. октобра,
од 10 до 15 часова, у Западном холу „Спенса“.
Учешће je пријавило 50 послодаваца, који ће понудити
више од 400 слободних радних места. Незапосленима ће
бити понуђен посао у економској, комерцијалној, трговачкој, правној, туристичкој, угоститељској, машинској, електротехничкој, грађевинској, саобраћајној, технолошкој,
текстилној, графичкој, прехрамбеној, пољопривредној и
медицинској струци.
Прилику да пронађу посао имаће и информатичари,
дефектолози, менаџери, пословни секретари, административни радници, водоинсталатери, молери, бравари заваривачи, фризери, хигијеничари и помоћни радници у
производњи. Исказане потребе послодаваца односе се и на
радна места намењена особама са инвалидитетом.

Н

24. ОКТОБРА

ационална служба за запошљавање - Филијала
Краљево организује Сајам запошљавања у Рашки, у петак, 24. октобра 2014. године, са почетком
у 12 часова, у сали бившег Комитета, Студеничка
2. Очекује се учешће 15 послодаваца, који ће понудити 70
радних места незапосленима угоститељске, трговачке,
прехрамбене, машинско-металске струке, као и помоћне
послове.
У оквиру манифестације биће одржан и округли сто,
на тему „Запошљавање угоститељских кадрова“. Незапослени који желе да учествују на сајму могу да се јаве својим
саветницима за запошљавање, од којих ће добити неопходне информације како да се најбоље представе будућим
послодавцима.
С.А.

ВРШАЦ - ПРВИ РЕГИОНАЛНИ САЈАМ ЗАПОШЉАВАЊА
Филијала Вршац НСЗ ће 29. октобра, са почетком у 10 часова, организовати Регионални сајам запошљавања, на коме
ће учествовати послодавци из општина Вршац, Бела Црква и Пландиште. Манифестација ће се одржати у Великој сали
Хотела „Србија“ у Вршцу.
З.М.
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АКТУЕЛНО Министар за рад, запошљавање, борачка и социјална питања о
минималној нето заради

НЕ РАДИТЕ ЗА МАЊЕ ОД 21.054 ДИНАРА
„То је количина новца која је минимум, испод које не можете и не треба да радите“,
рекао министар Александар Вулин

М

инистар за рад, запошљавање, борачка и социјална питања Александар Вулин рекао је да је Влада одлучила да минимална нето зарада у Србији
износи 21.054 динара и да је то минимум новца
испод кога не треба да се ради.
„То је количина новца која је минимум испод које не можете и
не треба да радите“, рекао је Вулин гостујући на РТС-у. Према
његовим речима, природно је да ни послодавци ни синдикати нису задовољни ценом рада, али пошто нису могли да се
договоре, то је морао да уради неко трећи - држава.
„У моменту када смањујете плате и пензије за близу 10 одсто, а повећавате за пет одсто најсиромашнијим и најугроженијим, то јасно говори о позицији ове владе, да жели да
заштити оне којима је заиста најтеже и који су деценијама
жртве пљачкашких приватизација”, навео је министар.
Половина радника у Србији и не прима минималац који би
требало да добије. Чак 200.000 запослених кући однесе коверте без загарантованих 21.000 динара, колико износи најнижа плата, а судећи према изјавама послодаваца, ситуација у џеповима радника не може бити боља све док не буде
економског опоравка. „За минималну зараду у Србији ради
око 400.000 људи, од којих половина не прима ни тај износ“,
каже секретар Савеза самосталних синдиката Србије Зоран
Михајловић.

У швајцарској компанији посао
нашло 60 радника

„СИКА“ У ШИМАНОВЦИМА

У

шимановачкој радној зони свечано је отворена
фабрика за производњу материјала за специјалне
намене у грађевинарству швајцарске компаније
„Сика“. Реч је о гринфилд инвестицији вредној око
4 милиона и 200 хиљада евра, у којој је запослено око 60
радника, а како кажу надлежни, наредних година у тој
компанији посао ће наћи више десетина радника.
Локална самоуправа верује да је долазак „Сике“ у
Шимановце, прва швајцарска инвестиција у пећиначкој
општини, најбоља препорука осталим компанијама да
инвестирају у радним зонама пећиначке општине.
Компанија „Сика“ послује у 84 земље света, запошљава 16.293 људи и има годишњи профит од 345 милиона
швајцарских франака.

Бесплатна публикација о запошљавању

На нето зараду од 21.000, како је указао Драгољуб Рајић
из Уније послодаваца, послодавац држави плаћа још 12.000
за порез, што је, по његовој оцени, превише за стање у којем
је тренутно привреда Србије. Његов је предлог, са којим се
слаже и Михајловић, да држава укине или бар смањи порез
на минималну зараду, како би се олакшало послодавцима.

ПИРОТ

Презентација програма и мера
активне политике запошљавања

ЛОКАЛНИ АКЦИОНИ
ПЛАНОВИ

У

организацији Пиротског управног округа и Филијале Пирот НСЗ, прошле недеље одржана је презентација програма и мера активне политике запошљавања, који би могли да буду предмет локалних
акционих планова запошљавања за 2015. годину. Приказани су статистички подаци о броју и структури незапослених који се налазе на евиденцији Филијале Пирот, као и
за сваку општину посебно.
Састанку су присуствовали, поред начелника Пиротског
управног округа, представници локалних самоуправа са
територије Пиротског округа, као и чланови локалних савета за запошљавање општина Пирот, Бела Паланка, Бабушница и Димитровград.
Директорка Филијале Пирот НСЗ Јелена Костић истакла
је да је од суштинске важности да се сви који формирају
политику запошљавања на локалном нивоу повежу и пруже свој максимум, како би се предстојећим плановима за
запошљавање предвиделе мере и програми који ће бити
најбоље имплеметирани у њиховим срединама и дати
најбоље резултате, пре свега када је реч о смањењу незапослености и побољшању положаја незапослених лица на
тржишту рада кроз унапређење њихових знања и компетенција.
Наглашена је спремност Филијале Пирот на потпуну
сарадњу и пружање комплетне техничке и логистичке
подршке локалним самоуправама, како би се планирани
програми и мере из ЛАПЗ-а спровели на најбољи могући
начин.
М.Јонић
08.10.2014. | Број 590|
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САМО
ПРАкса

ВОлонтирање...

ПРОЈЕКАТ
Нафтна и гасна компанија МОЛ најавила је нови пројекат потраге за талентима из области геологије и нафтног
инжењеринга. Три најуспешнија тима освојиће суму од
20.000 евра и добити прилику да постану део МОЛ групе.
Регистрација за онлајн игру симулације биће отворена од
1. до 23. октобра.
У Србији ће такмичење бити отворено за студенте рударско-геолошког факултета, а могу аплицирати студенти одабраних универзитета из 14 земаља. Тимови ће бити
сачињени од по троје студената. У онлајн игри симулације
треба решити индустријске и стратешке изазове који су
део виртуелних сценарија, док се друга фаза односи на финале које ће се одвијати уживо, саопштила је МОЛ група.

КОНКУРС

Фонд за младе таленте ускоро ће расписати конкурс за
стипендирање најбољих студената завршних година академских и мастер студија на високошколским установама
чији је оснивач Република, а износ месечне стипендије биће
30.000 динара.
Реч је о конкурсу Фонда за младе таленте Министарства омладине и спорта за стипендирање до 800 најбољих
студената завршне године основних академских студија
и до 400 студената завршне године мастер студија. Како
се наводи у саопштењу овог министарства, на иницијативу министра омладине и спорта Вање Удовичића износ
стипендије је прошле године повећан са 25.000 на 30.000
месечно, колико ће и ове године добијати најуспешнији студенти.
Стипендија у износу од 30.000 динара додељује се за 10
наставних месеци, односно једну академску годину. На
конкурс који ће трајати од 3. октобра до 14. новембра могу
да се пријаве студенти свих државних факултета и универзитета, који су на завршним годинама основних или мастер
академских студија.
Претходних година Фонд је по овом конкурсу стипендирао више од 6.000 студената, а добитници стипендије
углавном су имали просечну оцену вишу од 9,5.
Из Министарства подсећају и да је у току конкурс за стипендирање студија у иностранству. Пријаве се примају до
17. октобра, а реч је о конкурсу за стипендирање најбољих
студената студија другог и трећег степена на универзитетима земаља чланица ЕУ и Европске асоцијације за слободну
трговину (ЕФТА) и на водећим светским универзитетима, за
школску 2014/15. годину. Предвиђено је стипендирање до
500 студената који ће студије и академско усавршавање
на мастер и докторским студијама наставити на неком од
престижних универзитета у иностранству.
Детаљније информације и конкурсна документација могу
се пронаћи на сајту Министарства омладине и спорта.
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СТИПЕНДИЈЕ
Компанија ЈТИ (Japan Tobacco International) и Амбасада Јапана у Србији позвали су студенте и истраживаче који нису у сталном радном односу, а имају добре истраживачке идеје из различитих области, да учествују
на конкурсу за доделу Сакура стипендија.
Кандидати треба да поднесу предлоге за истраживачки рад на формулару на сајту www.sakurastipendije.
rs, од 29. септембра до 20. октобра. До 10. новембра биће
изабрано пет кандидата, који ће затим морати да заврше своје истраживачке радове до 1. јула 2015. године.
Сакура стипендија добила је име по јапанском
дрвету трешње које је познато по прекрасним цветовима, али и као симбол среће и просперитета, пише у
саопштењу. Додаје се да се конкурс расписује четврту
годину заредом и да је намењен студентима и истраживачима који нису у сталном радном односу, а имају
добре истраживачке идеје из различитих области, од
јапанског језика, књижевности и културе, друштвених
и техничких наука, до економије и „Каизена“.
Амбасадор Јапана у Београду Масафуми Куроки рекао је да жели да охрабри студенте у Србији да
пажљиво изаберу истраживачку тему и да се пријаве
за Сакура стипендију, као и да верује да теме из области
економије, друштвених наука, филозофије и културе Јапана имају значаја за Србију.
Потпредседник и генерални директор компаније
ЈТИ за Западни Балкан Крис Вудс истакао је да је
конкурс намењен младим радозналим умовима који
изнова постављају питање „зашто“, неуморно тражећи
одговоре.
„Њихови радови су анализирали меку моћ Јапана,
јуначки кодекс балканских самураја и далекоисточних
хајдука, борбу против корупције у Јапану и Србији, као и
утицај Каизена на успех компаније“, рекао је Вудс.
ЈТИ је шеста компанија у Србији по висини плаћеног пореза, чији допринос државном буџету у прошлој
години износи 13,6 милијарди динара. ЈТИ има 300 запослених у Сенти и Београду и ангажује око 250 сезонских радника, додаје се у саопштењу. Члан је Јапан Тобако групе, једног од водећих међународних произвођача
дувана, са седиштем у Женеви (Швајцарска) и са око
27.000 запослених, који послује у више од 120 земаља
света. Приход компаније у фискалној години која се завршила 31. децембра износио је 12,3 милијарде долара.
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ОНИ СУ УСПЕЛИ
Породични бизнис у Сомбору

УСПЕШАН
РЕЦЕПТ

Породица Вилхелм из Сомбора своје
искуство и знање преточила је у
породичну пицерију која успешно
послује три године

П

о истеку права на новчану накнаду, 2009. године,
Анђа Вилхелм је добила понуду за рад у пицерији у
Сомбору. Понуду је радо прихватила, јер је неколико
година раније радила у једном италијанском ресторану у Аустрији. Она је радила у кухињи, а њен син Горан као
конобар, у истом ресторану. Успешна сарадња настављена је
у наредне две године, када су власници пицерије одлучили
да се одселе за Канаду. Анђи и њеном сину су понудили да
откупе пицерију, што су они и учинили.
Препознајући у овој понуди своју шансу, преузели
су пицерију „Тоскана“ (Toscana), заједно са свим обавеза-

ма које су дотадашњи власници имали. Наиме, уговорна
обавеза по основу субвенција за отварање нових радних
места АП Војводине још увек је била на снази. По истеку
уговорне обавезе поново су искористили ове субвенције и
проширили кадар, тако да пицерија „Тоскана“ данас има
четири запослена радника.
Сарадњу са Националном службом за запошљавање
искористили су учествујући на сајмовима запошљавања,
а користили су и услуге посредовања у запошљавању.
Бесплатна публикација о запошљавању

У овај посао ушли су са много ентузијазма и енергије.
Анђа је искористила све научене рецептуре из Аустрије
проширујући јеловник, а син Горан, по занимању економиста, преузео је послове маркетинга и менаџмента.
„Бити успешан предузетник захтева много рада и
труда. Радимо и по 18 сати дневно. По потреби радимо и
за шанком, доставу јела на адресе, у кухињи. У породичном бизнису најважнија је подршка коју једно другом пружамо. У овај смо уложили сво стечено знање и искуство.
Мајка је дуго радила у кухињи на италијанским специјалитетима, а ја сам
радио као конобар.
Спојивши стечено
знање, искуство и
образовање, добили
смо једну заокружену целину неопходну за читав производни циклус“, каже
Горан Вилхелм.
Понуда на менију се сваке године освежава и проширује са неколико
врста јела, тако да
се данас у пицерији
можете почастити
са преко двадесет
врста пица, лазањама, шпагетама,
разним салатама,
специјалитетима од
пилетине и многим
другим јелима. Све
са менија је доступно и у кућној достави.
На питање да
ли су задовољни успехом пицерије, Горан одговара: „Тешко је бити потпуно
задовољан, али самим тим што радимо и живимо од свог
рада и што посао финансира сам себе, већ је успех. Наравно, амбиције увек постоје. У прве две године рада наше
пицерије у граду су отворене још две пицерије. У тим моментима било је потребно одговорити на конкуренцију,
анализирати њихове поступке и одлуке. Стална присутност у медијима је неопходна, флајери, телевизија, новине, билборди, интернет“.
Г. Предојевић
08.10.2014. | Број 590|
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САЗНАЈТЕ ВИШЕ До 2020. Србија од претприступних ИПА фондова ЕУ може да рачуна
на више средстава

СРБИЈИ 1,51 МИЛИЈАРДА ЕВРА

Новац се троши на стратешке приоритете земаља и јачање регионалне и територијалне
сарадње и инвестиција. У 2015. предвиђено 201,4 милиона евра

П

ретприступни фондови ЕУ (ИПА фондови) су
бесповратна средства за реформе и прилагођавање
европским стандардима, а Србија је у претходном
периоду добијала по око 200 милиона евра годишње.
У новом циклусу, за период 2014-2020. Србија може да ра-

закона и основна права, као и подршка економском расту и
конкурентности. У оквиру ових општих приоритета утврђени
су специфични циљеви на које се троши новац. Наводи се да
су правила у овом циклусу ИПА поједностављена, како би
се постигао бољи фокус на резултате, као и боље прилагођавање специфичним потребама земаља.
„Највећа промена у односу на претходни период је
укидање компоненти ИПА по којима су раније планирани
пројекти и уместо тога увођење приоритетних области и
сектора. Поред тога, пројекти ће морати да се припремају
свеобухватније, односно да
се повезују интереси секУкупан износ претприступ- тора који су у надлежности
них фондова за земље Запад- различитих министарстава,
би пројекти више били
ног Балкана и Турску 11 како
усмерени ка општем развоју
милијарди евра... економије и друштва“, објасно је стручњак за ЕУ фондове
Огњен Мирић.
За Србију је за 2014. предвиђено 195,1 милион евра, а
тај износ се у наредним годинама благо повећава, па ће у
2015. бити 201,4 милиона, у 2016. - 207,9 милиона, у 2017. 215,4 милиона, а за период од 2018. до 2020. године укупно

чуна на 1,51 милијарду евра. Укупан износ претприступних
фондова за земље Западног Балкана и Турску износи 11 милијарди евра, од чега је највећи износ предвиђен за Турску
- 4,45 милијарди евра, објавила је 26. септембра Европска
комисија.
„Обновљени програм подршке је веома добра вест за овај
регион који тежи приступању ЕУ. Помоћи ће земљама са европском перспективом да спроведу реформе које ће имати
директан утицај на грађане, помоћи ће им да напредују на
путу ка ЕУ и изграде мостове са суседима“, рекао је Европски
комесар за проширење Штефан Филе, а преноси Еурактив.

О укупном износу ИПА договориле су се земље чланице,
а у утврђивање кључних области биле су укључене власти
земаља корисница. Новац се троши на стратешке приоритете земаља и јачање регионалне и територијалне сарадње и
инвестиција.
Кључне области су, како се наводи у саопштењу Европске комисије, реформа управљања и јавне управе, владавина
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Албанија, Македонија...
Албанија ће у периоду 2014-2020. моћи да рачуна на
649,5 милиона евра, Македонија на 664,2 милиона, Косово на 645,5, Црна Гора на 270,5, а износ за Босну и Херцеговину биће накнадно објављен, јер потребна процедура
није обављена због недостатка координације структура у
земљи. Износ за БиХ за сада је укључен у ставку од 2,96 милијарди за заједничке приоритете у региону, информације и
комуникације, надзор, процене и ревизије и за Канцеларију
високог представника у БиХ.
688,2 милиона, у просеку 229 милиона по години. Србија ће
ове фондове користити уз самостално спровођење процедура
попут пројеката и тендера, а од 2015. планирано је и увођење
трогодишњег планирања.
Пре коришћења износа за одређену годину издвајају се
приоритети и праве планови који се потврђују у Бриселу, а
на основу којих се са Европском комисијом потписује финансијски споразум. За ИПА 2014. то се очекује до краја ове
године, па ће се новац углавном користити од 2015. Трошење
са задршком је уобичајено због сложених процедура, па се
у 2014. години троши тек мали део средстава из ИПА 2013.
- око 21,5 милиона евра, док је око 140 милиона евра из ИПА
за претходне године.
До краја године очекује се програм за коришћење тих
средстава за 2015. годину, а од следеће се прелази на трогодишње планирање. Предвиђено је и да Србија у овом циклусу ИПА пређе на трогодишње планирање почетком 2015.
године. Србија је у првој половини ове године добила акредитацију за децентрализовани систем управљања средствима
ИПА, што значи да ће бити одговорна и за све процедуре за
њихово трошење. На половини периода, у 2017. години, Европска комисија ће спровести евалуацију успешности коришћења средстава ИПА2.
Национална служба за запошљавање • www.nsz.gov.rs

САЗНАЈТЕ ВИШЕ Све више фиктивних
бракова између мушкараца са југа Србије
и девојака из Мађарске

ЉУБАВ ЗБОГ
РАДНЕ ДОЗВОЛЕ

Пред матичаре стају младожење из Сјенице,
Тутина, Крушевца, Пријепоља, Лознице, Новог
Сада, Лесковца, Зајечара и Алексинца, да би
се венчали са невестама из Кишкунхалаша,
Томпе, Сегедина, Топошвара, Тисавара,
Будимпеште...

из пограничних мађарских места, није било тешко уочити да
нешто није у реду.
Због близине границе, највише бракова се склапа у Суботици, Кањижи, Хоргошу и другим мањим местима. Више
од десет одсто бракова који се склопе у суботичкој Градској
кући су бракови са страним држављанином. Пред матичаре долазе младожење из Сјенице, Тутина, Крушевца, Пријепоља, Лознице, Новог Сада, Лесковца, Зајечара и Алексинца,
да би се венчали са невестама из Кишкунхалаша, Томпе, Сегедина, Топошвара, Тисавара, Будимпеште...
„Број бракова наших и мађарских држављана јесте повећан, али ми не улазимо у то који су разлози за њихово
склапање“, кажу у матичној служби, где је прошле године
венчано око 70 наших и страних држављана.

Љ

убав између српских младожења и мађарских
невеста поново је стигла до тужилаштва наших
северних суседа. Национална канцеларија за
истраге Мађарске покренула је истрагу против
мушкарца српске националности због сумње да је са својом
супругом, држављанком Мађарске, изградио
мрежу за склапање бракова између српских
Мађарице за венчање добију
и мађарских држављана, углавном због добијања држављанства и радне дозволе за рад
од 200 до 1.800 евра,
у земљама Европске уније.

младожење дозволу за
запослење у ЕУ

„У предмету је за сада двадесет четворо осумњичених,
који су као организатори или плаћене удаваче допринели
склапању више од 200 лажних бракова“, изјавила је Викторија Чисер Ковач, портпаролка Земаљске полицијске
главне капетаније Мађарске.
Бракови су склапани на обострану корист, углавном у
нашим матичним службама. Мађарице су добијале од 200 до
1.800 евра по склопљеном браку, а њихови новопечени мужеви Срби могућност добијања дозвола за боравак у земљама
ЕУ, пре свега Немачкој и Аустрији. Провером личних података и пријављеног места боравка врло брзо се открило да нема
говора о брачној заједници, да понеки супружници живе у
две различите земље, а да наше ђувегије не знају тачно ни да
изговоре име своје невесте.
У овакве бракове углавном ступају наши људи који већ
бораве „преко гране“ или тамо раде „на црно“. Њихов план
вероватно никада не би био осујећен, да изводи из матичне
књиге венчаних, када је неко од супружника мађарски држављанин, преко надлежне матичне службе и Министарства
спољних послова Србије не стижу до мађарске амбасаде, где
се преводе и прослеђују Дирекцији за држављанство Управе
за имиграцију и држављанство у Будимпешти.
Како се од средине прошле године број бракова вишеструко повећао, те је дневно у амбасаду стизало и 30 венчаних
листова, уз голим оком видљиву чињеницу да су мужеви готово увек из истих крајева, углавном са југа Србије, а младе
Бесплатна публикација о запошљавању

Извор: Вечерње новости

СЛОБОДНА ВОЉА
Уколико постоји слободна воља и уредна документација,
у нашој земљи не постоји ниједна препрека да брак буде
склопљен. Иако полиција у Мађарској реагује и санкционише фиктивне бракове, постоје недоумице како квалификовати кривично дело, ако се утврди да је брак склопљен
због радне дозволе. По некима је реч о злоупотреби брачног стања, а по другима о кријумчарењу људи, за које држављанима Мађарске прети до пет година затвора, док би
наши људи имали својство избеглице и не би могли бити
оптужени. У случају да се у браку роди дете, као отац се
уписује српски држављанин са којим је мајка у заједници.

08.10.2014. | Број 590|

63

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

