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Информација да се тражи 120 софтвер инжењера и
20 специјалиста техничке подршке не припада огласној
понуди с друге стране Атлантика. Баш као и да „Roaming
Networks“ тражи 21 инжењера електро-телекомуникација,
седам техничара електроструке и седам монтера. Ако кажемо да је у току и посредовање за „Хидротехнику - Хидроенергетику“ а.д., која тражи већи број возача камиона,
багеристе, булдожеристе, руковаоце на утоваривачу - препознаћете ближу адресу послодавца.
Град у коме је прошле године са евиденције НСЗ запослено 72.600 лица, што је у односу на 2013. годину повећање за око 17 процената, јесте Београд. Ове и друге
информације, које су у дубокој медијској анонимности и
сенци не само естрадног ријалитија, можете прочитати у
овом броју „Послова“. Разговором с Љубицом Ђорђевић,
директорком Филијале за град Београд НСЗ, отварамо серију разговора с водећим људима филијала Националне
службе за запошљавање, на страни Интервју.
Корак ближи послу многи ће бити после расписаних
десет јавних позива и конкурса НСЗ за 2015. годину, које
објављујемо на огласним странама. Информације се могу
добити у свакој организационој јединици НСЗ или путем Позивног центра НСЗ, на број: 0800/300-301 (позив је
бесплатан из фиксне телефоније).
Идеје запослених уштеделе су 395 милиона евра.
Желели бисмо да је то овдашња вест, али није. Стиже из
компаније „Бош“, која је у последњих десет година, само у
Немачкој, ушпарала толике евре захваљујући предлозима
за побољшање које су дали запослени. „Бош“ истиче да на
таквим идејама системски профитира више од 90 година.
Потребним и могућим развојем иновативне привреде у
Србији, оне која имплицира високу конкурентност, бржи
раст, већи производ по становнику, већу запосленост, мању
изложеност рецесијама и кризама, бавимо се у нашој Теми
броја.
Одбор извршних директора Светске банке одобрио је
Србији зајам од 88 милиона евра. У прикрајку те вести има
и нечега што ће животно (за)интересовати не само незапослене, већ и оне који ће остати без посла. Наиме, овим зајмом се подржавају социјалне мере и реформе Националне
службе за запошљавање, као и боља политика активних
мера на тржишту рада, како би радници који буду погођени могли да нађу други посао. О томе на страни Привреда.
„Посао који се обавља у било ком граду са истим обимом и под истим условима рада, биће исто плаћен“, рекла
је Кори Удовички, најавивши Нацрт закона о платама за
почетак маја. Потпредседница Владе РС рекла је да каталогизација радних места у јавном сектору практично значи
да постоји само један назив за сваки посао, а предложено
решење је 60 платних група. О томе на страни Актуелно.
Према подацима Српске медицинске дијаспоре, у
свету тренутно ради чак 10.000 лекара нашег порекла. Да
се тренд потраге за послом „белих мантила“ с друге старе
границе наставља, говори податак да је само током прошле
године око 800 лекара затражило сертификат ЛКС неопходан за рад ван граница земље. Више детаља на страни
Лакше до посла.
До Русије је дуг пут, а да се тамошњи пензионери припремају за један још дужи - упућује најава да ће Русија
морати да повећа године за пензију или порезе. Старосна
граница за одлазак у пензију у Русији је 55 година за жене,
а 60 за мушкарце. О томе на страни Економија.

Милош Чолић

ПРИВРЕДА Светска банка одобрила Србији зајам од 88 милиона евра

ПОДРШКА РЕФОРМАМА И НОВОМ ПОСЛУ

Зајмом се подржавају и социјалне мере и реформе Националне службе за запошљавање, како би се обезбедила већа подршка радницима који добију отказ да нађу нови посао
Одбор извршних директора Светске банке (СБ)
одобрио је Србији зајам од
88,3 милиона евра (100 милиона долара) као подршку
структурним
реформама.
Овај зајам је први од два који
подржавају напоре Владе РС
у реформисању државних
и друштвених предузећа и
ићи ће у буџет Републике
Србије.
Први део пројекта усмерен је на решавање питања
514 друштвених предузећа
која се налазе у портфолиу
Агенције за приватизацију.
Зајмом се подржавају и социјалне мере, како би се

ублажиле последице по раднике у овим предузећима,
засноване на новим прописима одобреним у јануару
2015. године.
Поред тога, подржаће
се и реформе Националне
службе за запошљавање,
како би се омогућила већа
подршка радницима који
добију отказ. Уз реструктурирање предузећа, то обухвата и важно финансирање
отпремнина, као и бољу политику активних мера на тржишту рада, како би радници који буду погођени могли
да нађу други посао.

Српско-дански пројекат „Фрутс енд берис“

МИЛИОН ЕВРА ИЗВОЗА И 190 РАДНИХ МЕСТА ВИШЕ

С

рпско-дански пројекат подршке сектору јагодичастог воћа на
југу Србије „Фрутс енд берис“ (Fruits & Berries) резултирао је
повећањем вредности извоза за милион евра и отварањем 190
нових радних места, саопштено је током обиласка пољопривредних газдинстава у Куршумлији и Блацу, учесника програма.
Пољопривредне произвођаче обишли су министарка пољопривреде и
заштите животне средине Снежана Богосављевић Бошковић и амбасадор Краљевине Данске Михаел Борг Хансен.
Богосављевић Бошковић је заједнички пројекат две земље оценила као изузетно добар, јер представља важан програм подршке малим
пољопривредним газдинствима, који је омогућио набавку техничке опреме, нових прерадних капацитета и система за наводњавање.
„То пољопривредницима омогућава специјалистичку производњу,
која доводи до боље конкуретности, како на тржишту у земљи, тако и
на тржиштима ЕУ“, истакла је Богосављевић Бошковић и напоменула
да половину новозапослених у оквиру поменутог пројекта чине жене.
Пројекат подршке сектору јагодичастог воћа на југу Србије почео
је новембра 2010. године.

Велики број непријављених радника у објектима брзе хране

БРЗО АЛИ И „ЦРНО“

Инспектори рада су у надзору у угоститељским објектима брзе хране, пицеријама и ћевабџиницама широм Србије, затекли 128 особа у раду
„на црно“, с којима послодавци нису закључили уговоре о раду и нису
их пријавили на обавезно социјално осигурање. Министарство за рад, запошљавање, борачка и социјлна питања, у чијем саставу је Инспекција
рада, саопштило је да је надзором 17. марта било обухваћено 1.097 радно
ангажованих лица у 550 привредних субјеката.
Најдрастичнији пример утврђен је код једног послодавца у Сремском
округу, где су све четири затечене особе радиле „на црно“, као и код послодавца у Пчињском у округу, где су сва три затечена лица била нелегално
ангажована.
Код послодавца у Мачванском округу у току надзора инспектори
рада су утврдили да од пет затечених лица чак четворо није пријављено.
У другим окрузима, код више послодаваца инспектори су затицали по
два лица на раду, од којих ниједно није имало закључен уговор о раду.

Љубица Ђорђевић, директорка
Филијале за град Београд
Националне службе за запошљавање

СВАКА ТРЕЋА КЊИЖИЦА У БЕОГРАДУ
На подручју Београдског региона у 2014. запослено 72.600 лица, што је више од једне
трећине укупног запошљавања са евиденције НСЗ. Повећање у односу на 2013. годину за
око 17 процената. Крајем фебруара 1,2 одсто мање незапослених у односу на лане

О

специфичностима београдског тржишта рада, колико је живо, каква је структура незапослених, колико
и где се запошљавају, каква је сарадња са Градом и
другим социјалним партнерима у области запошљавања, за „Послове“ говори Љубица Ђорђевић, директорка Филијале за град Београд Националне службе за запошљавање
(НСЗ).
- За Београдски регион карактеристична је нижа стопа незапослености и виша стопа запослености у односу
на Републику Србију. Београдско тржиште рада карактеришу и нижа стопа дугорочне незапослености, већа понуда слободних послова и могућности за промену или
налажење новог посла, већи потенцијал у погледу људских ресурса, али и другачија структура тражње када су
у питању квалификације - објашњава Љубица Ђорђевић.
Већи је број запослених у образовању, трговини, финансијским услугама, информисању и комуникацијама, стручним, научним и иновацијским делатностима,
здравству и социјалној делатности. Сличан тренд је и код
запошљавања са евиденције. Део ових делатности, попут стручних, научних и иновацијских, образовања или
информисања и комуникације, у већој мери ангажује
стручњаке, што утиче и на виши ниво тражње за лицима
са високим образовањем.
Стопа запослености

становништво 15-64

Стопа незапослености

становништво 15+

Београдски регион

51,5%

15,9%

Република Србија

50,4%

16,8%

Извор: Анкета о радној снази, IV квартал 2014, Републички завод за статистику

Имате ли конкретне примере?
Навешћу само неке: прошлог месеца обратио нам се
послодавац Mera Softwer Services из Београда, коме су потребни ИТ стручњаци, и то 120 софтвер инжењера и 20
специјалиста техничке подршке. Посредујемо и послодавцу Roaming Networks, коме је потребан 21 инжењер
електро-телекомуникација, 7 техничара електроструке и
7 монтера.
Позивни центар НСЗ

ПОЗОВИТЕ 0800/300-301

У фебруару је одговорено на 3824 позива, од тога у Филијали за град Београд на 1808, док је у првој половини
марта одговорено на 1414 позива, од тога у Београду на
564. Највећи број питања односи се на остваривање права
по престанку радног односа, како се пријавити на евиденцију, добити уверења за потребе других институција,... Многа питања су у вези са остваривањем права која нису у надлежности НСЗ. Број позива се повећава када се распишу
јавни позиви и конкурси НСЗ, а сваког месеца уочи исплате
новчане накнаде за незапослене.
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У току је посредовање за послодавца „ХидротехникаХидроенергетика“ а.д., који је изразио потребу за ангажовањем већег броја возача камиона, багериста, булдожериста, руковалаца на утоваривачу и главног инжењера
геодезије.
На евиденцији нису само инжењери?
Када говоримо о различитости у захтевима тржишта
рада, актуелан је захтев послодавца коме је потребно 50
радника физичко-техничког обезбеђења. Завршено је посредовање за послодавца „Ниш експрес“, који је тражио
пет возача аутобуса. Изабрано је 10 кандидата који ћепроћи тест-вожњу, након чега ће послодавац одлучити
која лица ће ангажовати.
Како се кретао број незапослених и запослених
током претходне и почетком ове године?
На евиденцији Филијале за град Београд крајем фебруара 2015. регистровано је 110.130 незапослених, што је
мање за 1,2 одсто у односу на исти период претходне године. У 2014. години је регистрован раст запошљавања са
евиденције НСЗ - на подручју Београдског региона запослено је 72.600 лица, што је више од једне трећине укупног
запошљавања са евиденције НСЗ и представља повећање
у односу на 2013. годину за око 17 одсто.
Имате ли одговоре на највећи број проблема са
којима се београдско тржиште рада суочава?
Покривамо територију 17 градских општина, а услуге пружамо у 12 служби, 3 испоставе и 2 канцеларије. У
2014. смо реализовали 4.777 обилазака послодаваца, као
и 6.272 непосредна контакта са послодавцима, у циљу са-

У току је посредовање за „Хидротехнику Хидроенергетику“ а.д., која тражи већи број
возача камиона, багеристе, булдожеристе...
Национална служба за запошљавање • www.nsz.gov.rs

Сајам запошљавања у Дому омладине
У сарадњи са Градском управом Београда, а на иницијативу Савета за запошљавање и Филијале за град Београд
НСЗ, планира се организовање Сајма запошљавања и
пракси, у априлу, у просторијама Дома омладине. У другој
половини 2015. године биће организован сајам у сарадњи
са ГО Чукарица.

Филијали се прошлог месеца обратио послодавац „Mera Softwer Services“ из Београда, коме
је потребно 120 софтвер инжењера и 20 специјалиста техничке подршке
гледавања и задовољења њихових потреба за кадровима,
информисања о услугама Националне службе и повећања
учешћа на тржишту рада. Подршка послодавцима одвија
се кроз: субвенције и олакшице, селекцију кадрова, интернет посредовање, бесплатно оглашавање слободних радних места у публикацији „Послови“ и на сајту НСЗ.
Бројни послодавци, како велике компаније, тако и
мала предузећа, из године у годину учествују на нашим
сајмовима запошљавања, где налазе потребне раднике.
Током 2014. године Филијала за град Београд је организовала 3 сајма запошљавања, у сарадњи са градским
општинама Вождовац, Младеновац и Земун.
Како се одвија рад са незапосленима?
У прошлој години утврђено је 108.314 индивидуалних
планова запошљавања. Обуку за активно тражење посла
похађало је 8.390 лица, а организовани су и мотивационо-активациони тренинзи за 106 незапослених ромске
националности. Тренингом самоефикасности, који је намењен незапосленим и лицима код којих постоји ризик
од дугорочне незапослености, обухваћено је 547 особа.
Радионицу за превладавање стреса услед губитка посла
је успешно завршило 108 лица која су остала без посла.

СТАРИЈИ ОД 50 ГОДИНА НАЈБРОЈНИЈИ
На евиденцији незапослених крајем фебруара најбројнија
су била лица са средњим образовањем - 54,9 одсто, затим
са вишим и високим - 28,2 одсто, док је учешће неквалификованих и полуквалификованих 16,9 одсто. Ако говоримо
о структури незапослених према годинама старости, значајније је учешће младих до 30 година (24,5 одсто) и лица
старијих од 50 година (27,8 одсто).
Од услуга корисницима извојила бих и Самоуслужни
сервис, који незапослени радо користе за претраживање
базе података слободних послова, писање и слање радних
Бесплатна публикација о запошљавању

биографија на мејл адресе послодаваца, као и за информисање о актуелним обукама, сајмовима запошљавања и
другим програмима.
Услуге се пружају и кроз посебне организационе делове, као што су Центар за професионалну рехабилитацију
и запошљавање особа са инвалидитетом, где на једном
месту незапослене особе са инвалидитетом и послодавци
могу добити информације о мерама и програмима професионалне рехабилитације и финансијским подстицајима
за запошљавање. За особе са инвалидитеом организовани
су и јавни радови - закључено је 11 уговора са извођачима
јавних радова на којима су ангажована 52 лица. У обуке за
тржиште рада било је укључено 149 лица, међу којима и
28 особа са инвалидитетом.
О „Водичу за избор занимања“, публикацији која је
доступна корисницима и на сајту НСЗ, 90 одсто регистрованих испитаника је изјавило да је корисна приликом
одлучивања о избору школе. У Центру за информисање и
професионално саветовање информисано је 1.674 лица, а
пружено је укупно 3.347 услуга. Професионалним саветовањем обухваћено је 1.678 лица, док је поступком селекције и класификације обухваћено 2.130 лица.
Како се подстиче развој предузетништва?
Пословни центар Филијале за град Београд пружа
стручну подршку незапосленима и вишковима запослених који желе да започну сопствени бизнис. Тренери
Пословног центра изводе обуку „Пут до успешног предузетника“ већ низ година. Само у прошлој години ову
обуку успешно су завршиле 1.832 особе. Субвенцијама за
самозапошљавање створени су услови за запошљавање
102 лица, а 17 особа са инвалидитетом је такође отпочело
самосталну делатност. Услугу менторинга користило је 18

„Roaming Networks“ тражи 21 инжењера електро-телекомуникација, 7 техничара електроструке и 7 монтера
нових предузетника, који су своју делатност покренули уз
помоћ субвенција за самозапошљавање.
Каква је сарадња са Градом?
Формирањем Савета за запошљавање града Београда
интензивирана је сарадња свих релевантних институција
у области запошљавања, укључујући и Филијалу за град
Београд. Један од приоритетних задатака Савета - израда
Акционог плана запошљавања за 2015. годину, реализован је уз значајан допринос наше филијале.
Обезбеђена су средстава и за програм „БГ пракса“
и субвенције за унапређење производње, проширивање
капацитета и запошљавање. Реализација Акционог плана запошљавања започета је организовањем радионица
„Знањем до циља”, намењених едукацији незапослених
Београђана који желе да започну сопствени посао. За радионице које су одржаване током марта исказано је велико интересовање - пријавило се 558 кандидата. У овом
пројекту учествује и Филијала НСЗ за град Београд. Важно
је поменути и заједничке активности са Градским центром за социјално предузетништво, у реализацији пројекта „ЕУ подршка за запошљавање Рома“, којим се подржава
запошљавање Рома на територији града Београда.
Шта бисте саветовали незапосленим и о чему
би требало да поведу рачуна?
Незапослени би требало у што већој мери да траже
и користе нашу стручну подршку, као и да учествују у
програмима и мерама активне политике запошљавања.
При томе, континуирана едукација и праћење савремених
трендова предуслов су за лакше и брже налажење посла,
али и даље напредовање у каријери. Мира Колаковић
01.04.2015. | Број 615 |
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ТЕМА БРОЈА Потребан и могућ
развој иновативне привреде

ПОГОНСКО

ГОРИВО
РАСТА

Србији од ЕУ 2,5 милиона евра за подршку иновацијама. Истраживања и
иновације заузимају централно место у Стратегији „Европа 2020“. „Ериксон“ у
иновације улаже 14-15 процената годишњих прихода, при чему је власник око
35.000 патената у свету

И

новативне привреде остварују знатно боље резултате од оних које то нису: високо су конкурентне,
остварују бржи раст и већи производ по становнику,
имају већу запосленост, мање су изложене рецесијама и кризама и лакше их савладавају, стимулишу и развијају
креативност нације и омогућавају квалитетније задовољење
свих потреба становништва. Истраживање и иновације заузимају централно место у Стратегији „Европа 2020“, будући
да је Европска унија свесна њиховог значаја за привредни
раст, конкурентност, продуктивност и запошљавање.
Европска унија издвојила је 2,5 милиона евра за Пројекат подршке истраживањима, иновацијама и трансферу технологија у Србији, који је намењен развоју привреде. Заједнички пројекат Министарства просвете, науке и технолошког
развоја и Европске уније, којим управља Светска банка, биће
до јуна 2018. године финансиран кроз претприступне фондове.
Пројектом ће бити финансирана израда Националне
стратегије за истраживање и развој и иновације, као и Акционог плана. Биће успостављен и Центар за трансфер технологија у Фонду за иновациону делатност, који ће ангажовати међународне експерте како би помогли истраживачким
институтима у Србији да комерцијализују своје идеје у сарадњи са канцеларијама за трансфер технологија у Србији.
Шеф Делегације ЕУ у Србији Мајкл Девенпорт рекао је
да је тај пројекат наставак заједничког иновационог пројекта
за који је ЕУ до сада издвојила више од осам милиона евра, од

Такмичење за најбољу технолошку иновацију
Такмичење за најбољу годишњу технолошку иновацију
расписано је и ове године, а почетни наградни фонд износи пет милиона динара, саопштили су организатори. Право
учешћа имају само тимови са најмање три члана. На такмичењу могу учествовати сви грађани Србије, а иновације
могу да буду у различитим категоријама - од иновативних
решења за пласман једноставних производа, који се већ
вековима праве на овим просторима, па до високих технологија.
Пријављивање такмичара обавља се у две фазе - регистрација учесника путем интернета до 06.04. 2015. године у
20.00 сати, а затим се подносе онлајн пријаве са видео-материјалом у трајању од једног минута, до 20.04.2015. године
у 20.00 сати.
Организатори Такмичења за најбољу технолошку иновацију 2015. су Привредна комора Србије, Министарство
просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије,
Факултет техничких наука у Новом Саду и Завод за заштиту
интелектуалне својине, а медијску подршку обезбеђује РТС.
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„Код нас нема само пуке предаје предлога, ми
генеришемо идеје“, изјавио је Петер Шмит,
задужен за Програм управљања идејама у
групи „Бош“
тога шест милиона у виду грантова за мала и средња предузећа. Према његовим речима, у протекле три године пројекат
за подршку истраживањима и иновацијама помогао је оснивање Фонда за иновациону делатност, који је кроз донације
ЕУ и уз помоћ Светске банке финансирао 53 мала и средња
предузећа за развој и примену иновационих технологија.

Кључни фактор економског развоја
Привреда Србије није иновативна и то је једна од њених кључних негативних карактеристика, закључак је панел-дискусије „Могућа Србија 2020 - Потребан и могућ развој
иновативне привреде у Србији“.
Радмила Миливојевић, председница Економско-пословног форума, нагласила је да се превише бавимо
дискусијом и теоријом, а недовољно праксом и креирањем
повољног амбијента за успостављање и функционисање иновативне привреде као предуслова постојања конкурентне
привреде и развоја.
„Петнаест година се бавимо приватизацијом која се није
десила, а тек смо у фази размишљања о иновативној привреди за коју не постоје ни институционални оквири, ни права
финансијска подршка“, рекла је она.

ЕУ и Србија на делу
Фонд за иновациону делатност учествовао је на Сајму
пројеката који финансира Европска унија - „ЕУ и Србија
на делу“, одржаном у простору „Миксер хауса“ у Београду.
Сајам је организовала Делегација Европске уније у Србији,
у сарадњи са Канцеларијом за европске интеграције Владе
Републике Србије и Информационим центром ЕУ.
На штанду под називом „Конкурентност и иновативност“
Фонд је уз подршку представника Делегације ЕУ, Светске банке и Министарства просвете, науке и технолошког
развоја, а заједно са представницима компанија „Коприкс
медиа“ (Coprix Media) и „Брејн трејн“ (BrainTrain) представио постигнуте резултате Пројекта подршке иновацијама
у Србији. Овај пројекат, финансиран од стране ЕУ из претприступних фондова ИПА, Фонд за иновациону делатност
спроводи у сарадњи са Светском банком. Фонд је до сада
привукао 71 пројекат у Србији.
Национална служба за запошљавање • www.nsz.gov.rs

Идеје запослених уштеделе 395 милиона евра
Компанија „Бош“ је у последњих десет година само у Немачкој уштедела око 395 милиона евра, захваљујући предлозима за побољшање које су дали запослени. Предлоге је
прошле године предало око 21.900 запослених, што је пораст од 2,4 одсто у односу на претходну годину, саопштила
је компанија, истичући да на таквим идејама системски профитира више од 90 година.
Оснивач компаније Роберт Бош увео је књигу предлога
за компанију још 1924. и тиме положио камен темељац данашњег глобалног програма управљања идејама.
„Од тада креативност запослених представља гориво за
нашу иновативну снагу. Мале идеје изван опсега свакодневних задатака често омогућавају велика побољшања“,
изјавио је поводом годишњице члан управе и директор
индустријских односа у друштву „Роберт Бош ГмбХ“ Кристоф Кибел, који сматра да су такве идеје такође производ
радне културе која цени културну разноликост и подстиче
креативност.
Поред системског стварања идеја, Бош подстиче запослене на давање предлога који излазе и ван оквира њихове одговорности. Ако се побољшање примени и резултира уштедом трошкова, запосленом се додељује новчана награда
у износу до 150.000 евра. Запослени се могу едуковати и
за „Бош“ агента за иновације. Данас је Бошово управљање
идејама раширено широм света.

Фонд за иновациону делатност кроз донације
ЕУ и уз помоћ Светске банке финансирао 53
мала и средња предузећа
бији, додајући да иновативна привреда у малој земљи каква
је Србија није могућа у сваштарској привреди и тражи мудро
дефинисану привредну структуру. По његовом мишљењу, у
том кључу треба образовати читаво становништво, не само
елиту, а потребни су нам иновативно, а не шпекулативно
оријентисани привредници, као и ефикасне институције и
администрација.
„Проблем је и што наши иноватори немају поверења у
систем заштите патената, па грађани Србије за њихове идеје
често плаћају страним корпорацијама у којима су развијене.
Такође, подршка постоји за иновације које су близу тржишта,
а изостаје на самом почетку процеса“, рекла је Сања Николин, председница УО Удружења пословних консултаната Србије и истраживачица у оквиру ЕУ пројекта Social Innovation
Drive.

Иновације у јавним управама и предузећима

Радивоје Митровић, редовни професор Катедре за
опште машинске конструкције Машинског факултета, скренуо је пажњу да се код нас исувише ради на привлачењу
страних директних инвестиција, а премало на подстицању
малих и средњих предузећа која пуне домаћи буџет и обезбеђују запосленост.
„Иновација је комерцијализација инвенције. Инжењерски факултети већ школују инвентивне људе, а мислим да
ми нисмо у стању да извршимо њихову комерцијализацију
и да је за то потребна подршка других институција. Узмимо
пример Словачке, у којој су универзитети уз велику подршку
државе преображени у универзитете за развој нових производа. Сада је ова држава, захваљујући иновативности, веома
привлачна за капитал“, рекао је Митровић.
„Иновације представљају кључни фактор одрживог
економског развоја и само оне генеришу већу запосленост
и јачају међународну конкурентност и у привредном, али
и у политичком смислу. Као такве заслужују стратешку и
дугорочну подршку како би биле сврсисходне“, нагласио је
Властимир Матејић, председник Европског покрета у СрБесплатна публикација о запошљавању

Увођење иновација у јавну управу и предузећа у државном власништву требало би да има приоритет у наредном
периоду, како би сви грађани осетили користи од тог процеса, сагласни су учесници конференције „Технологије и иновације - Арена 2015“.
Добар пример такве праксе је хрватско информатичко
предузеће „АПИС ИТ“, чији су сувласници држава Хрватска
и град Загреб. Председник Управе овог предузећа Хрвоје
Сомун објаснио је за „Танјуг“ да захваљујући овом предузећу грађани могу користити велики број услуга које им омогућавају онлајн комуникацију са државним органима. Он је
подсетио да је 2013. лансиран пројекат Е-грађанин. „Предности су уштеде које држава може направити, ефикасност
процеса и боља услуга према грађанима који све то плаћају“,
наводи Сомун.
Ратко Мутавџић, директор фирме „Пројектура“, која
ради са новим и технологијама у настајању, објашњава да
су и државне и приватне фирме врло битне не само у коришћењу иновација, већ и у развитку платформе да сви други могу ту иновацију користити.
„Државне компаније имају велику количину корисника
који ако направе иновацију на прави начин априори имају
велики досег и утицај на грађанство. Мислим да је то једна
од главних улога које би држава и предузећа у њеном власништву требал да имају, а то је увођење иновација на велика
врата“, рекао је Мутавџић.
Менаџер компаније „Ериксон“ за маркетинг, стратегију и
комуникације Милена Матић изјавила је да ова компанија
у иновације улаже 14-15 процената годишњих прихода, при
чему је власник око 35.000 патената у свету.
Александра Бачевић
01.04.2015. | Број 615 |
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ЛАКШЕ ДО ПОСЛА Према подацима Српске медицинске дијаспоре, у свету
тренутно ради чак 10.000 лекара нашег порекла

ОД АМЕРИКЕ ДО ЛИБИЈЕ

Само током прошле године око 800 лекара затражило сертификат ЛКС
неопходан за рад ван граница земље. Процењује се да стотине српских
доктора, медицинских сестара и осталог медицинског особља ради на ратним
жариштима Либије, Сирије, Авганистана, Туниса, Египта, Ирака…

П

рема подацима Националне службе за запошљавање,
највеће шансе за запошљавање
на тржишту рада имају високообразовани профили - инжењери електротехнике, ИТ стручњаци, инжењери
електронике, машинства и грађевине
са одговарајућим лиценцама, математичари, наставници страних језика,
дипломирани фармацеути, стручњаци
за финансије - рачуновође. У ову групу
спадају и лекари с одговарајућим специјализацијама, и то: анестезиолози,
кардиолози, офталмолози, гинеколози...
Међутим, управо млади лекари, углавном специјалисти, у великом броју проналазе посао у иностранству.
Према подацима Српске медицинске дијаспоре, тренутно у свету
ради чак 10.000 лекара нашег порекла.
Забрињава чињеница да велики број
лекара који од Лекарске коморе Србије
затраже сертификат неопходан за радну књижицу ван граница наше земље,
завршава на ратним жариштима широм планете. Само током прошле године овај сертификат добило је око 800
лекара, али податак да ли су и отишли,
као и где су потражили посао у струци,
не бележи ниједна установа у Србији.
Процењује се да стотине српских
доктора, медицинских сестара и осталог медицинског особља ради на ратним жариштима у Либији, Сирији, Авганистану, Тунису, Египту, Ираку, Ирану…
Већина здравствених радника који
одлазе посао проналазе без посредника, а мањи број је ангажован преко
Националне службе за запошљавање
(НСЗ) или сертификованих агенција. Самостално се информишу, аплицирају за
посао у конкретној здравственој установи или уз помоћ прјатеља и родбине
која већ годинама ради у тим земљама.
„Према подацима којима располажемо, у току 2014. године НСЗ и
агенције нису посредовале у слању
лекара у ратом захваћене земље. Ми
располажемо само подацима који се
односе на организовано запошљавање
уз посредовање НСЗ или агенције. Не
располажемо подацима о особама које
су се самостално запослиле у иностранству“, рекли су за „Вечерње новости“ у
Министарству рада и запошљавања. У
првој половини 2013. године шест лека-
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Како до потребних папира
Област запошљавања држављана
Републике Србије у иностранству регулисана је Законом о запошљавању
и осигурању за случај незапослености. Како кажу у Министарству за
рад, запошљавање, борачка и социјална питања, процедура запошљавања започиње пријавом иностраног
послодавца о потреби за радницима.
У поступку посредовања за запошљавање у иностранству, Национална
служба и агенција имају обавезу да
заинтересоване обавесте о могућностима и условима за запошљавање у
иностранству, условима рада и живота, правима и обавезама на раду.
ра је преко НСЗ отишло у иностранство
да ради, четири лекара специјалиста у
Немачку и два у Либију. И претходне
године петнаестак лекара и медицинских техничара отпутовало је у Либију,
у којој је већина радила и пре него што
су у овој земљи избили сукоби и догодило се убиство Муамера ел Гадафија.
Ова болница већ деценијама једно је од
главних одредишта наших здравствених радника.
Јелена Стојановић (52), из Младеновца, запослена је као секретарица
директора Сектора за набавку лекова
у болници „Ибн Сина“ у Либији. У град
Сирт преселила се цела њена породица
и сви раде у истој болници. Супругу и
њој ово је већ трећи пут да одлазе на
привремени рад у Либију, а само први
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пут су отишли преко НСЗ. У Србију су
се вратили 2011. године, када је због
ратних дешавања и „Арапског пролећа“
држава евакуисала наше раднике.
Углавном се друже са локалним становништвом и са две медицинске сестре из Србије које такође раде у болници „Ибн Сина“.
„У либијским болницама, данас,
медицински техничари чисто могу да
зараде око 1.200 долара. Не плаћају
стан, ни храну, ни струју, ни воду, апсолутно ништа. Плаћена им је чак и
повратна карта за пут у своју земљу на
годишњи одмор, који траје месец дана“,
каже Јелена за „Вечерње новости“.
Вероватно најбројнија група српских медицинара у кризним жариштима у свету тренутно се налази у Централноафричкој Републици. Реч је о
припадницима Министарства одбране
и Војске Србије који учествују у мировној операцији Уједињених нација. У
срце Црног континента Србија је послала пољску болницу, коју чини 46 лекара
и медицинског особља. Њихов задатак
је збрињавање учесника у операцији
чувања мира у овој земљи. Ангажман
војних лекара и санитетских тимова у
Централној Африци није прво афричко
искуство наших санитетеских официра
и војника. Помоћ плавим шлемовима
и локалном становништву до сада су
пружали и у Чаду, Конгу и Сомалији.
Иначе, према податку Лекара за
људска права, више од 600 медицинских радника је убијено током грађанског рата у Сирији, од 2011. године.

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

На основу члана 43 став 1 тачка 7 Закона о запошљавању и осигурању за случај
незапослености („Сл. гласник РС“, бр. 36/09 и 88/10) и Споразума о уређивању
међусобних права и обавеза у реализацији програма или мера активне политике
запошљавања између Општине Пирот и Националне службе за запошљавање,
бр. 10/2-15 од 04.02.2015. године, а у складу са Локалним акционим планом
запошљавања Општине Пирот за 2015. годину, усвојеним на седници Општинског већа Општине Пирот дана 21.01.2015. године
Општина Пирот у сарадњи са Националном службом
за запошљавање - Филијалa Пирот
Расписује
ЈАВНИ ПОЗИВ
ЗА ОРГАНИЗОВАЊЕ СПРОВОЂЕЊА ЈАВНИХ РАДОВА У 2015. ГОДИНИ
НА ПОДРУЧЈУ ОПШТИНЕ ПИРОТ
I ОСНОВНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ
Јавни радови су мера активне политике запошљавања која предвиђа одобравање средстава за запошљавање незапослених лица са евиденције Националнe
службe за запошљавање - Филијала Пирот 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, потписник уговора
са Општином Пирот и Националном службом, а на основу одлуке председника
Општине Пирот.
Максимална дужина трајања јавног рада је 3 месеца.
Послодавац - извођач јавног рада подноси пријаву за спровођење јавног рада
која садржи опис активности јавног рада (термин план) и број лица која се запошљавају.
II НАМЕНА И ВИСИНА СРЕДСТАВА
За спровођење јавног рада Национална служба исплаћује послодавцу - извођачу јавног рада средства за:
• зараду, увећану за износ припадајућих пореза и доприноса за обавезно
социјално осигурање;
• трошкове спровођења јавних радова.
Средства намењена за спровођење јавних радова користе се за:
1. исплату нето зараде незапосленим лицима укљученим у јавне радове, у висини од:
• 23.000,00 динара 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;
2. уплату припадајућег пореза и доприноса за обавезно социјално осигурање;
3. накнаду трошкова спровођења јавних радова по лицу, у висини до:
- 7.500,00 динара за спровођење јавних радова у области одржавања и
обнављања јавне инфраструктуре, за сваки месец ангажовања;
- 5.000,00 динара за спровођење јавних радова у области одржавања и заштите
животне средине, за сваки месец ангажовања;
- 2.500,00 динара за спровођење јавних радова у области социјалних, хуманитарних, културних и других делатности, за сваки месец ангажовања.
Послодавац - извођач јавног рада у обавези је да обезбеди исплату свих обавеза
у складу са законом, а које не сносе Општина Пирот и 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,
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.
IV ПОДНОШЕЊЕ ПРИЈАВЕ
Право учествовања у поступку спровођења јавних радова имају:
- органи територијалне аутономије и органи јединице локалне самоуправе,
- јавне установе и јавна предузећа,
- привредна друштва,
- предузетници,
- задруге и
- удружења грађана.
Услови
Право на доделу средстава за спровођење јавног рада послодавац може да оствари под условом:
• да има седиште на територији општине Пирот;
• да запошљава лица која се воде на евиденцији Националне службе за запошљавање са пребивалиштем на територији општине Пирот, при чему предност
приликом запошљавања имају следеће категорије: незапослена лица старости
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од 18 до 35 година, самохране мајке, жене, дугорочно незапослена лица;
• да је у пријави за јавне радове навео детаљан опис и динамику активности
јавног рада (термин план) и
• да је измирио 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.
Општина Пирот и Национална служба задржавају право да траже и друге доказе релевантне за одлучивање о одобравању спровођења јавних радова.
Начин подношења пријаве
Пријава за спровођење јавног рада подноси се у два примерка, Националној
служби за запошљавање - Филијала Пирот, непосредно или поштом, на прописаном обрасцу који се може добити у Филијали Пирот или преузети са сајта:
www.nsz.gov.rs.
V ДОНОШЕЊЕ ОДЛУКЕ
Одлуку о одобравању средстава за спровођење јавног рада доноси председник
Општине Пирот, у року до 30 дана од истека Јавног позива, на основу списка
поднетих пријава које испуњавају услове Јавног позива, који Филијала Пирот
доставља Општини Пирот на одлучивање, по претходно прибављеном мишљењу Локалног савета за запошљавање.
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.
Општина Пирот задржава право да приликом одлучивања по поднетој пријави изврши корекцију траженог износа средстава на име трошкова спровођења
јавног рада, односно дужине трајања и/или броја лица, у складу са расположивим финансијским средствима.
Подносиоци пријава биће обавештени о коначном статусу њихове пријаве
након истека Јавног позива.
VI ЗАКЉУЧИВАЊЕ УГОВОРА
Председник Општине Пирот, директор Филијале Пирот и послодавац - извођач
јавног рада, у року до 30 дана од дана доношења одлуке о одобравању средстава за спровођење јавних радова закључују уговор којим се уређују међусобна
права и обавезе.
Документација за закључивање уговора:
• уговори о раду са незапосленим лицима на одређено време;
• средство обезбеђења уговорних обавеза;
• потврда банке о отвореном наменском рачуну;
• картон депонованих потписа;
• писани пристанак корисника средстава и жиранта за прикупљање и обраду
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.
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).
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;
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- врши исплату осталих обавеза у складу са законом, а које не сносе Општина
Пирот и Национална служба за запошљавање, 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 трошкове спровођења јавног рада;
- Националној служби омогући контролу реализације уговорних обавеза и увид
у сву потребну документацију и ток спровођења јавног рада и
- обавести Националну службу о свим променама које су од значаја за реализацију уговора, у року од осам дана од дана настанка промене.
У случају да послодавац - извођач јавног рада не реализује обавезе дефинисане
уговором, дужан је да врати исплаћена средства, увећана за законску затезну
камату од датума преноса средстава, у складу са уговором.
VIII ОСТАЛЕ ИНФОРМАЦИЈЕ
Све додатне информације могу се добити у Националној служби за запошљавање - Филијала Пирот (канцеларија бр. 11), телефон: 010/30-50-16, контакт
особа: Данијела Поповић или у Општини Пирот, Канцеларија за локални економски развој, телефон: 010/305-581, контакт особа: Ненад Петровић.
Јавни позив биће објављен на сајту Општине Пирот и Националне службе за
запошљавање, као и на огласним таблама Општине Пирот и Филијале Пирот.
Рок за подношење пријаве за јавне радове је 30 дана од дана објављивања
јавног позива у локалном листу „Слобода“.
Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати.
На основу члана 43 став 1 тачка 5 Закона о запошљавању и осигурању за случај
незапослености („Сл. гласник РС“, бр. 36/09 и 88/10), члана 11 став 1 тачка 3
Закона о професионалној рехабилитацији и запошљавању особа са инвалидитетом („Сл. гласник РС“, бр. 36/09 и 32/13) и чл. 9, 89 и 129 Правилника о начину и критеријумима за спровођење мера активне политике запошљавања („Сл.
гласник РС“, бр.12/12, 20/13, 69/14 и 27/15)
НАЦИОНАЛНА СЛУЖБА ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ
Расписује
ЈАВНИ ПОЗИВ
ЗА УЧЕШЋЕ У ФИНАНСИРАЊУ ПРОГРАМА ОБУКЕ
НА ЗАХТЕВ ПОСЛОДАВЦА У 2015. ГОДИНИ
I ОСНОВНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ
Програм обуке на захтев послодавца подразумева учешће у финансирању обуке
ради стицања знања и вештина потребних за обављање послова на конкретном радном месту, уколико на евиденцији незапослених Националне службе за
запошљавање (у даљем тексту: Национална служба) нема лица са потребним
знањима и вештинама.
Програм обуке на захтев послодавца подразумева:
- реализацију обуке у трајању до 3 месеца - 480 часова (у зависности од врсте,
сложености послова и других елемената од значаја за трајање обуке), у складу са стандардима програма обука1, a за особе са инвалидитетом у складу са
програмом обуке за коју је издато Одобрење за спровођење мера и активности
професионалне рехабилитације министарства надлежног за послове запошљавања и
- заснивање радног односа на неодређено време са лицима која су са успехом
завршила обуку.
На основу образложеног захтева Националној служби, послодавац може да
заснује радни однос са полазником обуке и за време трајања обуке, уз обавезу
да након завршене обуке са лицем заснује радни однос на неодређено време.

Уговорена средства за реализацију програма Национална служба
послодавцу може да исплати:
- једнократно (по истеку целог програма), без достављања средстава обезбеђења уговорних обавеза, уколико послодавац са полазницима у првој недељи
обуке заснује радни однос или
- у две рате (прва по отпочињању обуке и друга по достављању доказа да су
полазници обуке обучени и запослени), уз достављање средстава обезбеђења
уговорних обавеза.
III ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЕВА
Услови
Право учешћа у реализацији програма обуке на захтев послодавца може остварити послодавац који припада приватном сектору под условом:
- да уредно измирује обавезе по основу пореза и доприноса за обавезно
социјално осигурање;
- да рачун није у блокади;
- да је измирио раније уговорне обавезе према Националној служби, осим за
обавезе чија је реализација у току;
- да обучава и запошљава незапослене који се воде на евиденцији Националне
службе и који задовољавају опште и посебне услове за укључивање на обуку;
- да има кадровске капацитете за реализацију програма обуке, односно обезбеди: инструктора који има одговарајућу стручну квалификацију и најмање 12
месеци радног искуства на пословима за које се лице обучава;
- да има техничке, просторне и друге капацитете за реализацију програма
обуке, односно, да радни простор, техничка средства и опрема по функционалности одговарају величини образовне групе и у складу су са стандардима посла
за који се лица обучавају.
За реализацију обуке на захтев послодавца за незапослене особе са инвалидитетом послодавац треба да испуњава кадровске, техничке, просторне и друге
капацитете за реализацију програма обуке, у складу са Одобрењем за спровођење мера и активности професионалне рехабилитације издатим од стране
министарства надлежног за послове запошљавања.
Приоритет при укључивању у програм имају лица која припадају категоријама
теже запошљивих, и то: млади до 30 година, вишак запослених, незапослена
лица старија од 50 година, незапослени без квалификација и нискоквалификовани, особе са инвалидитетом, Роми, корисници новчане социјалне помоћи, као
и остала теже запошљива лица, у складу са Националним акционим планом
запошљавања за 2015. годину.
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), у месецу који претходи месецу у коме је поднет захтев;
- извод из електронске базе података Пореске управе (ЕБП-ПУРС), оверен од
стране послодавца, за пријаву поднету у месецу 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;
- писанo обавештење подносиоца захтева о свим другим de minimis државним
помоћима које је добио у претходном трогодишњем фискалном периоду;
- доказ о кадровским капацитетима за реализацију програма обуке, и то: доказ о
квалификацијама инструктора (диплома, уверење, сертификат, лиценца и сл.),
доказ о дужини радног искуства инструктора на пословима за које се лице обучава (уговор о раду, потврда послодавца о радном искуству и сл.).
За реализацију обуке на захтев послодавца за незапослене особе са инвалидитетом послодавац подноси и Одобрење за спровођење мера и активности
професионалне рехабилитације издато од стране министарства надлежног за
послове запошљавања, са програмом обуке за коју је поднет захтев.
Национална служба задржава право да тражи и друге доказе релевантне за
одлучивање о поднетом захтеву.

II НАМЕНА И ВИСИНА СРЕДСТАВА

Начин подношења захтева
Захтев за учешће у програму подноси се надлежној организационој јединици
Национaлне службе, према седишту послодавца или према месту ангажовања
лица, непосредно или путем поште, на прописаном обрасцу који се може добити у свакој организационој јединици Национaлне службе или преузети са сајта
www.nsz.gov.rs.

За реализацију обуке Национална служба исплаћује:
1. послодавцу:
- средства за трошкове обуке, рачунајући цену часа у висини од 200,00 динара,
a највише до 90.000,00 динара по полазнику;

Одлука о одобравању средстава за програм обуке на захтев послодавца доноси се на основу бодовне листе, након провере и бодовања поднетог захтева
послодавца.

Јавни позив за реализацију програма обуке на захтев послодавца представља
основ за доделу de minimis државне помоћи.

2. незапосленом полазнику обуке:
- месечну новчану помоћ у висини од 6.000,00 динара
- средства за трошкове превоза;
3. за незапослене особе са инвалидитетом, полазнике обуке:
- месечну новчану помоћ у висини од 20% од минималне зараде утврђене у
складу са прописима о раду, ако се обука изводи у трајању од најмање 100
часова и ако особа са инвалидитетом није корисник новчане накнаде по основу
незапослености у складу са законом,
- средства за трошкове превоза, и за пратиоца ако је потребан, у висини неопорезивог износа у складу са законом.
Национална служба врши обрачун и уплату доприноса за случај повреде на
раду и професионалне болести, за незапослене полазнике обуке, у складу са
законом.
1 Стандарди програма обука налазе се на сајту НСЗ – www.nsz.gov.rs.
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IV ДОНОШЕЊЕ ОДЛУКЕ

Провера поднетих захтева
Национална служба проверава усклађеност поднетог захтева и приложене
документације са условима из Јавног позива. У циљу провере испуњености
услова из Јавног позива по поднетом захтеву, Национална служба ће извршити
службени обилазак послодавца.
Бодовање поднетих захтева
Приликом бодовања захтева узимају се у обзир следећи критеријуми:
Критеријум „Претходно коришћена средства Националне службе по програму
обуке на захтев послодавца“, односи се на програме обука на захтев послодавца
спроведене по јавним позивима Националне службе за запошљавање из 2011.,
2012. и 2013. године.
Критеријум „Проценат запослених лица по завршетку програма обуке на захтев
послодавца“ подразумева однос броја лица која су у периоду од 6 месеци након
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завршетка програма задржана у радном односу код истог или су засновала радни однос код другог послодавца и броја незапослених лица која су била укључена у програм код подносиоца захтева. Наведене податке Национална служба ће
утврдити на основу података из ЈИС-а Националне службе.
Уколико више послодаваца оствари исти број бодова применом наведених критеријума, предност ће се дати послодавцу који је остварио већи број бодова код
критеријума „Претходно коришћена средства Националне службе по програму
обуке на захтев послодавца“, затим „Програм обуке“, затим „Кадровски капацитет“ и на крају критеријум „Просторни и технички капацитети“.
Динамика одлучивања
Одлука о одобравању средства доноси се у року од 60 дана од дана подношења
захтева.
Одлуку о одобравању средстава за програм обуке на захтев послодавца којом се
укључује до 49 незапослених - доноси директор надлежне филијале Националне службе, по овлашћењу директора Националне службе.
Одлуку о одобравању средстава за програм обуке на захтев послодавца којом
се укључује 50 и више незапослених - доноси директор Националне службе уз
сагласност Управног одбора.
Национална служба задржава право да приликом одлучивања по поднетом
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захтеву изврши корекцију броја лица, у складу са расположивом квотом која је
опредељена за филијалу.
V ЗАКЉУЧИВАЊЕ УГОВОРА
Национална служба и послодавац у року од 90 дана од дана доношења одлуке о
одобравању средстава закључују уговор, којим уређују међусобна права и обавезе. Датум отпочињања обуке мора бити након датума закључивања уговора
са послодавцем.
Документација за закључивање уговора са послодавцем
У циљу закључивања уговора послодавац је у обавези да, у складу са динамиком исплате средстава, достави одговарајућа средства обезбеђења уговорних
обавеза, која могу бити:
1. ЗА ПРЕДУЗЕТНИКА:
- за одобрена средства у износу до 600.000,00 динара - две истоветне бланко
трасиране менице корисника средстава са два жиранта, меничне изјаве жираната и менично овлашћење;
- за одобрена средства у износу од 600.001,00 динара и више - гаранција
банке у вредности одобрених средства за трошкове обуке увећаних за 50%, са
роком важења од 15 месеци од дана издавања.
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2. ЗА ПРАВНО ЛИЦЕ:
- за одобрена средства у износу до 600.000,00 динара - две истоветне бланко
соло менице са меничним овлашћењима;
- за одобрена средства у износу од 600.001,00 динара и више - гаранција
банке у вредности одобрених средства за трошкове обуке увећаних за 50%, са
роком важења од 15 месеци од дана издавања.
Уз достављена средства обезбеђења неопходно је приложити:
- потврду о пријему захтева за регистрацију менице (за правна лица);
- фотокопију картона депонованих потписа код пословне банке, важећих у
моменту пријема средстава обезбеђења и давања меничног овлашћења;
- фотокопију/очитану личну карту корисника средстава/жиранта.
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), односно лице које самостално обавља делатности у складу са
посебним законом (нпр. aдвокат, нотар, приватни извршитељ и сл.).
У ситуацији када су послодавцу одобрена средства по више поднетих захтева
по истом или различитим програмима и мерама активне политике запошљавања, послодавац је у обавези да достави одговарајуће средство обезбеђења
које одговара збиру укупно одобрених средстава.
Након закључивања уговора са послодавцем, Национална служба и полазник
обуке закључују уговор којим се регулишу међусобна права и обавезе.
Документација за закључивање уговора са незапосленим полазником обуке:
- фотокопија/очитана лична карта полазника
- фотокопија текућег рачуна полазника.
VI ОБАВЕЗЕ ИЗ УГОВОРА
Послодавац је у обавези да:
- обезбеди потребне кадровске, просторне, техничке и друге услове за реализацију програма обуке;
- обучи полазнике програма обуке за рад на пословима у складу са програмом
обуке и закљученим уговором и изда одговарајући сертификат, односно омогући стицање истог у надлежној институцији/телу;
- доставља Националној служби извештаје о присутности полазника на обуци,
у складу са уговором;
- заснује радни однос са лицима на неодређено време у року од 30 дана од датума завршетка обуке и достави доказе о томе;
- достави извештај о реализацији обуке и списак издатих сертификата, по завршетку обуке;
- задржи лица у радном односу најмање 6 месеци од датума заснивања радног
односа након завршене обуке;
- омогући Националној служби контролу реализације уговорних обавеза;
- обавести Националну службу о свим променама које су од значаја за реализацију уговора, у року од 8 дана од дана настанка промене;
- изврши замену лица са другим незапосленим лицем са евиденције Националне
службе, уколико полазник прекине обуку и уколико није прошло више од 20%
од укупног фонда часова;
- изврши замену са другим незапосленим лицем са евиденције Националне
службе, у року до 30 дана од дана престанка радног односа, за преостало време
дефинисано уговором, продужено за период спроведене замене, у случају престанка радног односа лица по истеку периода обуке.
Послодавац који у току обуке не испуни уговором преузете обавезе, дужан је да
Националној служби врати исплаћена средства увећана за припадајућу камату
од датума преноса средстава.
Послодавац који по истеку периода обуке не испуни уговором преузете обавезе,
дужан је да Националној служби врати средства у висини исплаћених средстава
сразмерно неиспуњеној уговорној обавези, увећана за припадајућу камату од
датума преноса средстава.
VII ОСТАЛЕ ИНФОРМАЦИЈЕ
Информације о програму могу се добити у свакој организационој јединици
Националне службе, путем Позивног центра Националне службе, телефон:
0800/300-301 или на сајту www.nsz.gov.rs.
Јавни позив је отворен од дана објављивања у дневном листу до утрошка расположивих средстава издвојених за ову намену, о чему ће Национална служба
издати саопштење за јавност.
На основу члана 43 став 1 тачка 5 Закона о запошљавању и осигурању за случај
незапослености („Сл. гласник РС“, бр. 36/09 и 88/10), члана 11 став 1 тачка 3
Закона о професионалној рехабилитацији и запошљавању особа са инвалидитетом („Сл. гласник РС“, бр. 36/09 и 32/13), чл. 9, 70 и 129 Правилника о начину и
критеријумима за спровођење мера активне политике запошљавања („Сл. гласник РС“, бр.12/12, 20/13, 69/14 и 27/15)
НАЦИОНАЛНА СЛУЖБА ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ
Расписује
ЈАВНИ ПОЗИВ
ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ ПРОГРАМА СТРУЧНА ПРАКСА
У ЦИЉУ СТИЦАЊА УСЛОВА ЗА ПОЛАГАЊЕ СТРУЧНОГ ИСПИТА
У 2015. ГОДИНИ
I ОСНОВНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ
Програм Стручна пракса подразумева стручно оспособљавање незапосленог за
самосталан рад у струци и стицање услова за полагање стручног испита, у складу са посебним законом, без заснивања радног односа.
Стручна пракса траје у складу са посебним законом, а најдуже 12 месеци и
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намењена је незапосленим лицима која се први пут стручно оспособљавају за
занимање за која су стекла одређену врсту и степен стручне спреме или која су
се стручно оспособљавала краће од времена потребног за полагање стручног
испита.
Незапослени који се стручно оспособљавао краће од времена потребног за
полагање стручног испита, у програм се укључује за преостали период потребан за стицање услова за полагање стручног испита.
II НАМЕНА И ВИСИНА СРЕДСТАВА
Tоком трајања програма стручне праксе Национална служба за запошљавање:
1. ангажованим лицима исплаћује новчану помоћ у месечном износу од:
- 10.000,00 динара за лица са средњим образовањем
- 12.000,00 динара за лица са вишим или високим трогодишњим образовањем и
- 14.000,00 динара за лица са најмање четворогодишњим високим образовањем;
2. врши обрачун и уплату доприноса за случај повреде на раду и професионалне болести, у складу са законом.
III ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЕВА
Услови
Право учешћа у реализацији програма стручне праксе може остварити послодавац који припада приватном сектору, под условом:
- да уредно измирује обавезе по основу пореза и доприноса за обавезно
социјално осигурање;
- да је посебним законом као услов за рад на одређеним пословима прописана
обавеза обављања стажа, односно полагања стручног испита;
- да је измирио раније уговорне обавезе према Националној служби, осим за
обавезе чија је реализација у току;
- да има најмање једно запослено лице;
- да оспособљава незапосленог са евиденције Националне службе који: има
средње, више или високо образовање; нема радног искуства у струци или нема
довољног радног искуства за стицање услова за полагање стручног испита; није
био у радном односу код послодавца - подносиоца захтева у периоду од 6 месеци пре подношења захтева;
- да има кадровске и друге капацитете за стручно оспособљавање лица, односно има запосленог ментора који, уколико позитивним прописима није другачије
одређено, испуњава следеће услове: има одговарајућу струку, најмање je истог
нивоа образовања као и лице које се оспособљава и има најмање 12 месеци
радног искуства у струци.
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) у месецу који претходи месецу у коме је поднет захтев;
- извод из електронске базе података Пореске управе (ЕБП-ПУРС), оверен од
стране послодаваца, за пријаву поднету у месецу 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, где је као услов за рад на одређеним пословима прописана
обавеза обављања стажа, односно полагања стручног испита;
- доказ о кадровским капацитетима за стручно оспособљавање лица, и то:
- доказ о запослењу ментора код подносиоца захтева (фотокопија
радне књижице, уговор о раду, потврда послодавца и сл.)
- доказ о квалификацијама ментора (диплома, уверење, сертификат, лиценца и сл.)
- доказ о радном искуству ментора у струци (уговор о раду, потврда
послодавца о радном искуству и сл.)
- доказ о дужини радног искуства ментора у оспособљавању лица
(одлука, решење, потврда и сл.).
Национална служба задржава право да тражи и друге доказе релевантне за
одлучивање о захтеву подносиоца.
Начин подношења захтева
Захтев за учешће у програму подноси се надлежној организационој јединици
Национaлне службе, према седишту послодавца или према месту ангажовања
лица, непосредно или путем поште, на прописаном обрасцу који се може добити у свакој организационој јединици Национaлне службе или преузети са сајта
www.nsz.gov.rs.
IV ДОНОШЕЊЕ ОДЛУКЕ
Одлука о спровођењу програма стручне праксе доноси се на основу провере и
бодовања поднетог захтева за учешће у програму.
Провера поднетих захтева
Национална служба проверава усклађеност поднетог захтева и приложене
документације са условима из Јавног позива. У циљу провере испуњености
услова из Јавног позива по поднетом захтеву, Национална служба задржава
право да изврши службени обилазак послодавца.
Бодовање поднетих захтева
Приликом бодовања захтева узимају се у обзир следећи критеријуми:
Критеријум „Претходно коришћена средства Националне службе по програму
Стручна пракса“ односи се на програм стручне праксе спроведен у организацији
Националне службе по јавним позивима из 2011., 2012. и 2013. године.
Критеријум „Проценат запослених лица по завршетку програма стручне праксе“
подразумева однос броја лица која су у периоду од 6 месеци након завршетка
програма засновала радни однос код истог или другог послодавца и броја лица
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која су била укључена у програм код подносиоца захтева. Наведене податке
Национална служба ће утврдити на основу података из ЈИС-а Националне службе.
Уколико више послодаваца оствари исти број бодова применом наведених критеријума, предност ће се дати послодавцу који је остварио већи број бодова код
критеријума „Претходно коришћена средства Националне службе по програму
Стручна пракса“, затим „Кадровски капацитети“ и на крају критеријум „Дужина
обављања делатности“.
Динамика одлучивања
Одлучивање по поднетим захтевима реализује се на месечном нивоу, почев од
датума објављивања Јавног позива, а Одлука о спровођењу програма стручне
праксе доноси се у року од 60 дана од дана подношења захтева.
Одлуку о спровођењу програма стручне праксе којом се укључује до 49 незапослених - доноси директор надлежне филијале Националне службе, по
овлашћењу директора Националне службе.
Одлуку о спровођењу програма стручне праксе којом се укључује 50 и више
незапослених - доноси директор Националне службе уз претходну сагласност
Управног одбора.
Национална служба задржава право да приликом одлучивања по поднетом
захтеву изврши корекцију броја лица, у складу са расположивом квотом која је
опредељена за филијалу.
V ЗАКЉУЧИВАЊЕ УГОВОРА
Национална служба и послодавац у року до 30 дана од дана доношења одлуке
о спровођењу програма стручне праксе закључују уговор, којим уређују међусобна права и обавезе.
У циљу закључивања уговора, послодавац је у обавези да Националној служби
достави потписан уговор о стручном оспособљавању са незапосленим на стручној пракси. Након закључивања уговора са послодавцем, Национална служба и
лице на стручној пракси закључују уговор којим се регулишу међусобна права и
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обавезе. Датум почетка спровођења програма стручне праксе мора бити после
датума доношења одлуке о спровођењу програма стручне праксе.
VI ОБАВЕЗЕ ИЗ УГОВОРА
Послодавац је у обавези да:
- стручно оспособљава незапосленог у дужини трајања уговорне обавезе;
- оспособи незапосленог за самосталан рад у струци, у складу са законом;
- доставља Националној служби извештаје о присутности лица на стручној пракси, у складу са уговором;
- достави Националној служби извештај о обављеној стручној пракси, у складу
са уговором;
- организује незапосленом полагање стручног испита за самосталан рад, односно обезбеди доказе о оспособљавању неопходне за полагање испита пред
надлежним органом;
- изда потврду о обављеној стручној пракси, односно положеном 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 незапосленог, послодавац може да
у року од 30 дана од дана прекида стручног оспособљавања изврши замену са
другим незапосленим који испуњава потребне услове, у складу са законом, за
преостало време дефинисано уговором, увећано за период спроведене замене.
VII ОСТАЛЕ ИНФОРМАЦИЈЕ
Информације о програму могу се добити у свакој организационој јединици
Националне службе, путем Позивног центра Националне службе, телефон:
0800/300-301 или на сајту www.nsz.gov.rs.
Јавни позив је отворен од дана објављивања у дневном листу до утрошка расположивих средстава издвојених за ову намену, о чему ће Национална служба
издати саопштење за јавност.
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На основу члана 43 став 1 тачка 5 Закона о запошљавању и осигурању за случај
незапослености („Сл. гласник РС“, бр. 36/09 и 88/10), члана 11 став 1 тачка 3
Закона о професионалној рехабилитацији и запошљавању особа са инвалидитетом („Сл. гласник РС“, бр. 36/09 и 32/13), чл. 9, 70 и 129 Правилника о начину и
критеријумима за спровођење мера активне политике запошљавања („Сл. гласник РС“, бр. 12/12, 20/13, 69/14 и 27/15)
НАЦИОНАЛНА СЛУЖБА ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ
Расписује
ЈАВНИ ПОЗИВ
ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ ПРОГРАМА СТРУЧНА ПРАКСА
У ЦИЉУ СТИЦАЊА ПОСЕБНИХ ПРАКТИЧНИХ ЗНАЊА И ВЕШТИНА
У 2015. ГОДИНИ
I ОСНОВНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ
Програм подразумева стицање посебних практичних знања и вештина незапосленог за рад у струци, без заснивања радног односа.
Стручна пракса траје 6 месеци и намењена је незапосленима са средњим,
вишим и високим образовањем који нису стицали практична знања и вештине у
занимању или су иста стицали у периоду краћем од 6 месеци.
Незапослени који су у занимању стицали практична знања и вештине краће од 6
месеци, у програм се укључују за преостали период до 6 месеци.
II НАМЕНА И ВИСИНА СРЕДСТАВА
Tоком трајања програма стручне праксе Национална служба за
запошљавање:
1. ангажованим лицима исплаћује новчану помоћ у месечном износу од:
- 10.000,00 динара за лица са средњим образовањем
- 12.000,00 динара за лица са вишим или високим трогодишњим образовањем и
- 14.000,00 динара за лица са најмање четворогодишњим високим образовањем;
2. врши обрачун и уплату доприноса за случај повреде на раду и професионалне болести, у складу са законом.
III ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЕВА
Услови
Право учешћа у реализацији програма Стручна пракса може остварити послодавац који припада приватном сектору, под условом:
- да уредно измирује обавезе по основу пореза и доприноса за обавезно
социјално осигурање;
- да је актом о организацији и систематизацији послова код послодавца као
услов за рад на одређеним пословима предвиђена обавеза радног ангажовања
лица одређеног профила, односно занимања;
- да је измирио раније уговорне обавезе према Националној служби, осим за
обавезе чија је реализација у току;
- да има најмање једно запослено лице;
- да усавршава незапосленог са евиденције Националне службе који: има
средње, више или високо образовање; није стицао практична знања и вештине
у занимању или је исте стицао у периоду краћем од 6 месеци; није био у радном односу код послодавца - подносиоца захтева у периоду од 6 месеци пре
подношења захтева;
- да има кадровске и друге капацитете за стручно усавршавање лица, односно
има запосленог ментора који, уколико позитивним прописима није другачије
одређено, испуњава следеће услове: има одговарајућу струку, најмање je истог
нивоа образовања као и лице које се усавршава и има најмање 6 месеци радног
искуства у струци.
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), у месецу који претходи месецу у коме је поднет захтев;
- извод из електронске базе података Пореске управе (ЕБП-ПУРС), оверен од
стране послодавца, за пријаву поднету у месецу 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 акта о организацији и систематизацији послова код послодавца, где је
као услов за рад на одређеним пословима предвиђено радно ангажовање лица
одређеног профила, односно занимања;
- доказ о кадровским капацитетима за усавршавање лица, и то:
- доказ о запослењу ментора код подносиоца захтева (фотокопија
радне књижице, уговор о раду, потврда послодавца и сл.)
- доказ о квалификацијама ментора (диплома, уверење, сертификат, лиценца и сл.)
- доказ о радном искуству ментора у струци (уговор о раду, потврда
послодавца о радном искуству и сл.)
- доказ о дужини радног искуства ментора у оспособљавању/ усавршавању лица (одлука, решење, потврда и сл.).
Национална служба задржава право да тражи и друге доказе релевантне за
одлучивање о захтеву подносиоца.
Начин подношења захтева
Захтев за учешће у програму подноси се надлежној организационој јединици
Национaлне службе, према седишту послодавца или према месту ангажовања
лица, непосредно или путем поште, на прописаном обрасцу који се може добити у свакој организационој јединици Национaлне службе или преузети са сајта
www.nsz.gov.rs.
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IV ДОНОШЕЊЕ ОДЛУКЕ
Одлука о спровођењу програма стручне праксе доноси се на основу провере и
бодовања поднетог захтева за учешће у програму.
Провера поднетих захтева
Национална служба проверава усклађеност поднетог захтева и приложене
документације са условима из Јавног позива. У циљу провере испуњености
услова из Јавног позива по поднетом захтеву, Национална служба задржава
право да изврши службени обилазак послодавца.
Бодовање поднетих захтева
Приликом бодовања захтева узимају се у обзир следећи критеријуми:
Критеријум „Претходно коришћена средства Националне службе по програму
стручне праксе“ односи се на програм стручне праксе спроведен у организацији
Националне службе по јавним позивима из 2011., 2012. и 2013. године.
Критеријум „Проценат запослених лица по завршетку програма стручне праксе“
подразумева однос броја лица која су у периоду од 6 месеци након завршетка
програма засновала радни однос код истог или другог послодавца и броја лица
која су била укључена у програм код подносиоца захтева. Наведене податке
Национална служба ће утврдити на основу података из ЈИС-а Националне службе.
Уколико више послодаваца оствари исти број бодова применом наведених критеријума, предност ће се дати послодавцу који је остварио већи број бодова код
критеријума „Претходно коришћена средства Националне службе по програму
Стручна пракса“, затим „Кадровски капацитети“, затим „Структура лица“ и на
крају критеријум „Дужина обављања делатности“.
Динамика одлучивања
Одлучивање по поднетим захтевима реализује се на месечном нивоу, почев од
датума објављивања Јавног позива, а одлука о спровођењу програма стручне
праксе доноси се у року од 60 дана од дана подношења захтева.
Одлуку о спровођењу програма стручне праксе којом се укључује до 49 незапослених - доноси директор надлежне филијале Националне службе, по
овлашћењу директора Националне службе.
Одлуку о спровођењу програма стручне праксе којом се укључује 50 и више
незапослених - доноси директор Националне службе уз претходну сагласност
Управног одбора.
Национална служба задржава право да приликом одлучивања по поднетом
захтеву изврши корекцију броја лица, у складу са расположивом квотом која је
опредељена за филијалу.
V ЗАКЉУЧИВАЊЕ УГОВОРА
Национална служба и послодавац у року до 30 дана од дана доношења одлуке
о спровођењу програма стручне праксе закључују уговор, којим уређују међусобна права и обавезе.
У циљу закључивања уговора, послодавац је у обавези да Националној служби
достави потписан уговор о стручном усавршавању са незапосленим на стручној
пракси.
Након закључивања уговора са послодавцем, Национална служба и лице на
стручној пракси закључују уговор којим се регулишу међусобна права и обавезе.
Датум почетка спровођења програма стручне праксе мора бити после датума
доношења одлуке о спровођењу програма стручне праксе.
VI ОБАВЕЗЕ ИЗ УГОВОРА
Послодавац је у обавези да:
- незапосленом омогући стицање одговарајућих посебних практичних знања и
вештина, у складу са програмом усавршавања;
- доставља Националној служби извештаје о присутности незапосленог на
стручној пракси, у складу са уговором;
- достави Националној служби извештај о обављеној стручној пракси, у складу
са уговором;
- 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 усавршавања незапосленог, послодавац може да у
року од 30 дана од дана прекида стручног усавршавања изврши замену са другим незапосленим који испуњава потребне услове, за преостало време дефинисано уговором, увећано за период спроведене замене.
VII ОСТАЛЕ ИНФОРМАЦИЈЕ
Информације о програму могу се добити у свакој организационој јединици
Националне службе, преко Позивног центра Националне службе, телефон:
0800/300-301 или на сајту www.nsz.gov.rs.
Јавни позив је отворен од дана објављивања у дневном листу до утрошка расположивих средстава издвојених за ову намену, о чему ће Национална служба
издати саопштење за јавност.
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На основу члана 43 став 1 тачка 5 Закона о запошљавању и осигурању за случај
незапослености („Сл. гласник РС“, бр. 36/09 и 88/10) и чл. 9 и 77 Правилника о
начину и критеријумима за спровођење мера активне политике запошљавања
(„Сл. гласник РС“, бр. 12/12, 20/13, 69/14 и 27/15)
НАЦИОНАЛНА СЛУЖБА ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ
Расписује

- задржавање лица у радном односу најмање 6 месеци по истеку периода оспособљавања.
Јавни позив за реализацију програма стицања практичних знања представља
основ за доделу de minimis државне помоћи.
II НАМЕНА И ВИСИНА СРЕДСТАВА

ЈАВНИ ПОЗИВ
ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ ПРОГРАМА СТИЦАЊА ПРАКТИЧНИХ ЗНАЊА У
2015. ГОДИНИ

Послодавцима који су засновали радни однос са незапосленима за
време оспособљавања, Национална служба рефундира:
- нето зараду лица у месечном износу од 23.000,00 динара и
- припадајући порез и доприносе за обавезно социјално осигурање.

I ОСНОВНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ

III ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЕВА

Програм стицања практичних знања подразумева оспособљавање незапослених без квалификација који се воде на евиденцији Националне службе за
запошљавање (у даљем тексту: Национална служба), ради стицања знања и
вештина за рад, обављањем конкретних послова, заснивањем радног односа
код послодавца који припада приватном сектору.
Програм стицања практичних знања реализује се кроз:
- оспособљавање незапосленог без квалификација у трајању од 6 месеци и

Услови
Право учешћа у реализацији програма стицања практичних знања може остварити послодавац који припада приватном сектору, под условом:
- да уредно измирује обавезе по основу пореза и доприноса за обавезно
социјално осигурање;
- да рачун није у блокади;
- да је измирио раније уговорне обавезе према Националној служби, осим за
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обавезе чија је реализација у току;
- да има најмање једно запослено лице;
- да запошљава незапосленог са евиденције Националне службе који:
- нема завршену средњу школу, односно нема квалификације, који
је завршио кратку обуку или функционално основно образовање одраслих
- нема искуства за обављање послова за које се организује стицање
практичних знања и
- није био у радном односу код послодавца - подносиоца захтева у
пероду од 6 месеци пре подношења захтева;
- да има кадровске капацитете за практично оспособљавање лица за обављање
једноставних послова, односно има запосленог инструктора који има најмање
12 месеци радног искуства на пословима за које се лице оспособљава;
- да има техничке, просторне и друге капацитете за практично оспособљавање
лица за обављање једноставних послова, односно радни простор, техничка
средства и опрему која по функционалности треба да одговара величини образовне групе, у складу са стандардима посла за који се лица оспособљавају.
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;
- oбавештење Пореске управе о поднетој појединачној пореској пријави (ППП
ПД) у месецу који претходи месецу у коме је поднет захтев;
- извод из електронске базе података Пореске управе (ЕБП-ПУРС), оверен од
стране послодавца, за пријаву поднету у месецу који претходи месецу у коме
је поднет захтев;
- извод из банке o плаћенoм порезу и доприносима за обавезно социјално осигурање за пријаву поднету у месецу који претходи месецу у коме је поднет захтев;
- писанo обавештење подносиоца захтева о свим другим de minimis државним
помоћима које је добио у претходном трогодишњем фискалном периоду;
- доказ о кадровским капацитетима за практично оспособљавање лица за
обављање једноставних послова, и то:
- доказ о запослењу инструктора код подносиоца захтева (фотокопија радне књижице, уговор о раду, потврда послодавца и сл.)
- доказ о квалификацијама инструктора (диплома, уверење, сертификат, лиценца и сл.)
- доказ о дужини радног искуства инструктора на пословима за које
се лице оспособљавa (уговор о раду, потврда послодавца о радном искуству и
сл.).
Национална служба задржава право да тражи и друге доказе релевантне за
одлучивање о поднетом захтеву.
Начин подношења захтева
Захтев за учешће у програму подноси се надлежној организационој јединици
Национaлне службе, према седишту послодавца или према месту рада лица,
непосредно или путем поште, на прописаном обрасцу који се може добити у
свакој организационој јединици Национaлне службе или преузети са сајта www.
nsz.gov.rs.
IV ДОНОШЕЊЕ ОДЛУКЕ
Одлука о одобравању средстава за програм стицања практичних знања доноси
се на основу провере и бодовања поднетог захтева за учешће у програму.
Провера поднетих захтева
Национална служба проверава усклађеност поднетог захтева и приложене
документације са условима из Јавног позива. У циљу провере испуњености
услова из Јавног позива по поднетом захтеву, Национална служба ће извршити
службени обилазак послодавца.
Бодовање поднетих захтева
Приликом бодовања захтева узимају се у обзир следећи критеријуми:
Критеријум „Претходно коришћена средства Националне службе по програму
стицања практичних знања“ односи се на програм стицања практичних знања
спроведен у организацији Националне службе по јавном позиву из 2012. и 2013.
године.
Критеријум „Проценат запослених лица по завршетку програма стицања практичних знања“ подразумева однос броја лица која су у периоду од 6 месеци
након завршетка програма задржана у радном односу код истог или су засновала радни однос другог послодавца и броја лица која су била укључена у програм
код подносиоца захтева. Наведене податке Национална служба ће утврдити на
основу података из ЈИС-а Националне службе.
Уколико више послодаваца оствари исти број бодова применом наведених критеријума, предност ће се дати послодавцу који је остварио већи број бодова код
критеријума „Претходно коришћена средства Националне службе по програму
стицања практичних знања“, затим „Програм оспособљаваља“, затим „Кадровски капацитет“, затим „Просторни и технички капацитети“ и на крају критеријум
„Дужина обављања делатности“.
Динамика одлучивања
Одлучивање по поднетим захтевима реализује се на месечном нивоу, почев од
датума објављивања Јавног позива, а одлука о одобравању средстава доноси се
у року од 60 дана од дана подношења захтева.
Одлуку о одобравању средстава за програм стицања практичних знања којом се
укључује до 49 незапослених - доноси директор надлежне филијале Националне службе, по овлашћењу директора Националне службе.
Одлуку о одобравању средстава за програм стицања практичних знања којом
се укључује 50 и више незапослених - доноси директор Националне службе уз
сагласност Управног одбора.
Национална служба задржава право да приликом одлучивања по поднетом
захтеву изврши корекцију броја лица, у складу са расположивом квотом која је
опредељена за филијалу.
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V ЗАКЉУЧИВАЊЕ УГОВОРА
Национална служба и послодавац у року од 30 дана од дана доношења одлуке
о одобравању средстава за програм стицања практичних знања закључују уговор, којим уређују међусобна права и обавезе.
Послодавац је у обавези да пре закључења уговора достави Националној служби уговор о раду са лицем и пријаву на обавезно социјално осигурање.
Датум заснивања радног односа са лицем мора бити после датума доношења
одлуке о одобравању средстава.
У циљу закључивања уговора послодавац је у обавези да достави
и одговарајућа средства обезбеђења уговорних обавеза, која могу
бити:
1. ЗА ПРЕДУЗЕТНИКА:
- за одобрена средства у износу до 600.000,00 динара - две истоветне бланко
трасиране менице корисника средстава са два жиранта, меничне изјаве жираната и менично овлашћење;
- за одобрена средства у износу од 600.001,00 динара и више - гаранција
банке у вредности одобрених средства за трошкове оспособљавања увећаних
за 50%, са роком важења од 18 месеци од дана издавања.
2. ЗА ПРАВНО ЛИЦЕ:
- за одобрена средства у износу до 600.000,00 динара - две истоветне бланко
соло менице са меничним овлашћењима;
- за одобрена средства у износу од 600.001,00 динара и више - гаранција
банке у вредности одобрених средства за трошкове оспособљавања увећаних
за 50%, са роком важења од 18 месеци од дана издавања.
Уз достављена средства обезбеђења неопходно је приложити:
- потврду о пријему захтева за регистрацију менице (за правна лица);
- фотокопију картона депонованих потписа код пословне банке, важећих у
моменту пријема средстава обезбеђења и давања меничног овлашћења;
- фотокопију/очитану личну карту корисника средстава/жиранта.
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), односно лице које самостално обавља делатности у складу са
посебним законом (нпр. адвокат, нотар, приватни извршитељ и сл.).
У ситуацији када су послодавцу одобрена средства по више поднетих захтева
по истом или различитим програмима и мерама активне политике запошљавања, послодавац је у обавези да достави одговарајуће средство обезбеђења
које одговара збиру укупно одобрених средстава.
VI ОБАВЕЗЕ ИЗ УГОВОРА
Послодавац је у обавези да:
- оспособљава лице укључено у програм у трајању од 6 месеци, у складу са
програмом оспособљавања;
- доставља Националној служби доказ о исплати нето зараде лицима у програму, најмање у висини одобреног износа, као и припадајућег пореза и доприноса
за обавезно социјално осигурање;
- оспособи лице за рад на конкретним пословима и изда лицу потврду о стеченом практичном знању за обављање послова за које се оспособљавало;
- задржи лице у радном односу најмање у трајању од 6 месеци по истеку
периода оспособљавања;
- достави Националној служби списак издатих потврда о стеченом практично
знању;
- заснује радни однос са другим незапосленим који испуњава потребне услове у
складу са јавним позивом, у року до 30 дана од дана престанка радног односа и
задржи га у радном односу најкраће до истека уговором предвиђеног рока, продуженог за период спроведене замене, и то у случају престанка радног односа
лица укљученог у програм;
- омогући Националној служби контролу реализације 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.
Послодавац који у току периода оспособљавања не испуни уговором преузете
обавезе, дужан је да Националној служби врати исплаћена средства, увећана за
припадајућу камату од датума преноса средстава.
Послодавац који по истеку периода оспособљавања не испуни уговором преузете обавезе, дужан је да Националној служби врати средства у висини исплаћених средстава, сразмерно неиспуњеној уговорној обавези, увећана за припадајућу камату од датума преноса средстава.
VII ОСТАЛЕ ИНФОРМАЦИЈЕ
Информације о програму могу се добити у свакој организационој јединици
Националне службе, путем Позивног центра Националне службе, телефон:
0800/300-301 или на сајту www.nsz.gov.rs.
Јавни позив је отворен од дана објављивања у дневном листу до утрошка расположивих средстава издвојених за ову намену, о чему ће Национална служба
издати саопштење за јавност.

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

Први утисак
је најважнијибудите
испред свих
Бесплатна публикација о запошљавању
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На основу чл. 32 и 33 Закона о професионалној рехабилитацији и запошљавању особа са инвалидитетом („Сл. гласник РС“, број 36/09 и 32/13) и члана 120
Правилника о начину и критеријумима за спровођење мера активне политике
запошљавања („Сл. гласник РС“, бр. 12/12, 20/13, 69/14 и 27/15)
НАЦИОНАЛНА СЛУЖБА ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ
Расписује
JАВНИ КОНКУРС
ЗА СУБВЕНЦИЈУ ЗАРАДЕ ЗА ОСОБЕ СА ИНВАЛИДИТЕТОМ
БЕЗ РАДНОГ ИСКУСТВА
I ОСНОВНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ
Послодавац који на неодређено време запосли особу са инвалидитетом без радног искуства, има право на субвенцију зараде за ту особу, у трајању од 12 месеци од дана заснивања радног односа са особом са инвалидитетом.
Субвенција зараде се одобрава на основу поднетог захтева послодавца, у висини до 75% укупних трошкова зараде са припадајућим доприносима за обавезно
социјално осигурање, али не више од износа минималне зараде утврђене у складу са прописима о раду, a остварује се према прописима о државној помоћи за
запошљавање особа са инвалидитетом и другим прописима о државној помоћи.
Субвенција зараде за особе са инвалидитетом одобрава се послодавцу највише
до:
- износа минималне зараде утврђене у складу са прописима о раду.
II ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЕВА
Услови
Субвенција зараде одобрава се послодавцу под условом:
• да запошљава особе са инвалидитетом пријављене на евиденцију незапослених Националне службе за запошљавање (у даљем тексту: Национална служба);
• да је захтев за субвенцију зараде поднет у року од 30 дана од дана заснивања
радног односа на неодређено време са особом са инвалидитетом;
• да незапослена особа са инвалидитетом нема радног искуства на пословима
на којима се запошљава;
• да није смањивао број запослених особа са инвалидитетом у последња три
месеца која претходе месецу у коме је поднет захтев, осим у случају редовне
флуктуације запослених особа са инвалидитетом;
• да запошљавање има за последицу нето повећање броја запослених;
• да у радном односу има најмање једно запослено лице у последња три месеца
која претходе месецу у коме је поднет захтев;
• да редовно измирује обавезе по основу пореза и доприноса за обавезно
социјално осигурање запослених, за последња три месеца која претходе месецу
у коме је поднет захтев и
• да не запошљава особе са инвалидитетом које су у периоду од 6 месеци пре
подношења захтева за доделу субвенције биле у радном односу код тог послодавца, односно код послодавца који је оснивач или повезано лице са послодавцем подносиоцем захтева.
Субвенцију не могу остварити:
• привредни субјекти у сектору угља, као ни привредни субјекти у тешкоћама, у
складу са прописима о државној помоћи за запошљавање;
• послодавци - корисници средстава који нису испунили ранију уговорну обавезу
према Националној служби, осим обавеза чија је реализација у току;
• послодавци који користе исту врсту олакшица у оквиру других мера за подстицање запошљавања и
• послодавци који су користили субвенцију по јавном позиву/конкурсу за иста
лица пре истека рока од три године од дана одобравања средстава.
Документација:
• захтев за субвенцију зараде за особе са инвалидитетом без радног искуства
(образац Националне службе);
• доказ о регистрацији, уколико послодавац није регистрован у АПР;
• доказ о заснивању радног односа на неодређено време за особу са инвалидитетом за коју се подноси захтев (фотокопија уговора о раду и пријава на обавезно социјално осигурање);
• обавештење Пореске управе о поднетим појединачним пореским пријавама
(ППП ПД) поднетим у 3 месеца која претходе месецу у коме је поднет захтев;
• изводи из електронске базе података Пореске управе (ЕБП-ПУРС), оверени од
стране послодавца, за пријаве поднете у 3 месеца која претходе месецу у коме
је поднет захтев;
• изводи из банке, као доказ да су уплаћени припадајући порези и доприноси,
за пријаве поднете у 3 месеца која претходе месецу у коме је поднет захтев;
• извештај о броју запослених особа са инвалидитетом (образац Националне
службе за послодавце који немају обавезу запошљавања особа са инвалидитетом) или фотокопија обрасца ИОСИ (извештај о извршавању обавезе запошљавања особа са инвалидитетом), за последња три месеца која претходе месецу
у коме је поднет захтев;
• писана изјава подносиоца захтева да ли му је и по ком основу већ додељења
државна помоћ за исте оправдане трошкове;
• писана изјава подносиоца захтева да није привредни субјект у тешкоћама и
• уколико је дошло до смањења броја запослених особа са инвалидитетом услед
редовне флуктуације, доставити одговарајући доказ.
III ОБАВЕЗЕ ИЗ УГОВОРА
Послодавац је дужан да:
• особе са инвалидитетом за које је остварио субвенцију задржи у радном односу најмање 12 месеци од дана заснивања радног односа;
• не смањује укупан број запослених особа са инвалидитетом најмање 12 месе-

18

| Број 615 | 01.04.2015.

ци од дана остваривања права на субвенцију, осим редовне флуктуације;
• до 30. у месецу за текући месец поднесе захтев за исплату месечне субвенције
зараде за особе са инвалидитетом без радног искуства;
• уз захтев за исплату субвенције зараде за месец који претходи месецу за који
се подноси захтев, достави:
- доказе о исплаћеној заради са припадајућим доприносима за обавезно социјално осигурање, за особу са инвалидитетом из уговора: обавештење
Пореске управе о поднетој појединачној пореској пријави (ППП ПД), извод из
електронске базе података Пореске управе (ЕБП-ПУРС) оверен од стране послодавца, извод из банке и извод из платног списка са потписом лица и
- извештај о броју запослених особа са инвалидитетом (образац
Националне службе за послодавце који немају обавезу запошљавања особа са
инвалидитетом) или фотокопију обрасца ИОСИ (извештај о извршавању обавезе запошљавања особа са инвалидитетом);
• Националној служби омогући праћење реализације уговорних обавеза;
• обавести Националну службу о свим променама од значаја за реализацију овог
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 исплаћених средстава са законском затезном каматом.
IV ДОНОШЕЊЕ ОДЛУКЕ
Одлуку о одобравању субвенцијe зараде за особe са инвалидитетом без радног
искуства доноси директор филијале Националне службе, по овлашћењу директора Националне службе.
V ЗАКЉУЧИВАЊЕ УГОВОРА
Директор филијале по овлашћењу директора и подносилац захтева закључују
уговор којим се уређују међусобна права и обавезе.
Документација за закључивање уговора са послодавцем
У циљу закључивања уговора послодавац је у обавези да достави одговарајућа
средства обезбеђења уговорних обавеза:
1. ЗА ПРЕДУЗЕТНИКА:
- за одобрена средства у износу до 600.000,00 динара - две истоветне бланко
трасиране менице корисника средстава са два жиранта, меничне изјаве жираната и менично овлашћење;
- за одобрена средства у износу од 600.001,00 динара и више - гаранција банке у
вредности одобрених средства увећаних за 50%, са роком важења од 18 месеци
од дана издавања.
2. ЗА ПРАВНО ЛИЦЕ:
- за одобрена средства у износу до 600.000,00 динара - две истоветне бланко
соло менице са меничним овлашћењима;
- за одобрена средства у износу од 600.001,00 динара и више - гаранција банке у
вредности одобрених средства увећаних за 50%, са роком важења од 18 месеци
од дана издавања.
Уз достављена средства обезбеђења неопходно је приложити:
- потврду о пријему захтева за регистрацију менице (за правна лица);
- фотокопију картона депонованих потписа код пословне банке, важећих у
моменту пријема средстава обезбеђења и давања меничног овлашћења;
- фотокопију/очитану личну карту корисника средстава/жиранта.
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), односно лице које самостално обавља делатности у складу са
посебним законом (нпр. aдвокат, нотар, приватни извршитељ и сл.).
У немогућности издавања инструмената обезбеђења уговорних обавеза, корисници буџетских средстава достављају оверену и потписану изјаву од стране
овлашћеног лица, да ће средства бити искоришћена за намене за које је закључен уговор.
У ситуацији када су послодавцу одобрена средства по више поднетих захтева
по истом или различитим програмима и мерама активне политике запошљавања, послодавац је у обавези да достави одговарајуће средство обезбеђења
које одговара збиру укупно одобрених средстава.
VI ОСТАЛЕ ИНФОРМАЦИЈЕ
Захтев са осталом документацијом подноси се надлежној организационој јединици Националне службе, према месту рада или седишту послодавца, непосредно или путем поште, на прописаном обрасцу који се може добити у свакој
организационој јединици Националне службе или преузети на сајту Националне
службе - www.nsz.gov.rs.
Национална служба задржава право да тражи и друге доказе релевантне за
одлучивање о захтеву подносиоца.
Све додатне информације могу се добити у свакој организационој јединици
Националне службе, путем Позивног центра Национaлне службе, телефон:
0800-300-301 и на сајту Националне службе - www.nsz.gov.rs.
Јавни конкурс је отворен од дана објављивања у дневном листу до утрошка расположивих средстава издвојених за ову намену, о чему ће Национална служба
издати саопштење за јавност.

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

На основу чл. 10, 11 и 31 Закона о професионалној рехабилитацији и запошљавању особа са инвалидитетом („Сл. гласник РС“, бр. 36/09, 32/13) и чл. 116 и 124
Правилника о начину и критеријумима за спровођење мера активне политике
запошљавања („Сл. гласник РС“, бр. 12/12, 20/13, 69/14 и 27/15)
НАЦИОНАЛНА СЛУЖБА ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ
Расписује
ЈАВНИ КОНКУРС
ЗА РЕФУНДАЦИЈУ ТРОШКОВА ПОДРШКЕ ОСОБАМА СА
ИНВАЛИДИТЕТОМ КОЈЕ СЕ ЗАПОШЉАВАЈУ
ПОД ПОСЕБНИМ УСЛОВИМА
ЗА ПРОГРАМЕ:
А) РЕФУНДАЦИЈА ТРОШКОВА ЗАРАДЕ ЛИЦУ АНГАЖОВАНОМ НА
ПРУЖАЊУ ПОДРШКЕ НА РАДНОМ МЕСТУ - РАДНА АСИСТЕНЦИЈА и/
или
Б) РЕФУНДАЦИЈА ПРИМЕРЕНИХ ТРОШКОВА ПРИЛАГОЂАВАЊА
РАДНОГ МЕСТА
I ОСНОВНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ
А) Рефундација трошкова зараде лицу ангажованом на пружању
подршке на радном месту - радна асистенција
Послодавац који на неодређено време запосли особу са инвалидитетом којој је
потребна стручна подршка на радном месту, може остварити право на рефундацију трошкова зараде за лице које је ангажовано на пружању стручне подршке новозапосленоj особи са инвалидитетом, само за време док пружа стручну
пoмоћ, а најдуже 12 месеци.
Послодавцу се за лице ангажовано на пружању стручне помоћи
рефундирају:
- трошкови исплаћене зараде, без пореза и доприноса, сразмерно броју сати
пружене стручне подршке особи са инвалидитетом у односу на месечни фонд
радних сати, у висини до 50.000 динара месечно;
- трошкови припадајућих пореза и доприноса за обавезно социјално осигурање.
Б) Рефундација примерених трошкова прилагођавања радног места
Послодавац који на неодређено време запосли особу са инвалидитетом којој
је потребно прилагођавање радног места (техничко и технолошко опремање
радног места), средстава за рад, простора и опреме, у складу са могућностима и
потребама новозапослене особe, може остварити право на рефундацију примерених трошкова прилагођавања радног места у једнократном износу.
Висина примерених трошкова прилагођавања износи до 300.000,00 динара по
особи са инвалидитетом.
Рефундацију не могу остварити:
- привредни субјекти у сектору угља, као ни привредни субјекти у тешкоћама, у
складу са прописима о државној помоћи за запошљавање;
- послодавци - корисници средстава који нису испунили ранију уговорну обавезу
према Националној служби, осим обавеза чија је реализација у току;
- рефундацију на име пореза и доприноса за обавезно социјално осигурање за
иста лица не могу остварити послодавци који користе исту врсту олакшице у
оквиру других мера за подстицање запошљавања (Програм А) и
послодавци који су користили рефундацију по јавном позиву/конкурсу за иста лица пре истека рока од три године од дана одобравања средстава.
II ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЕВА
Општи услови
Рефундација се одобрава послодавцу под условом:
• да запошљава особе са инвалидитетом пријављене на евиденцију незапослених Националне службе за запошљавање (у даљем тексту: Национална служба);
• да је захтев са пратећом документацијом поднет у року од 30 дана од дана
заснивања радног односа на неодређено време са особом са инвалидитетом;
• да лице за које се подноси захтев има статус особе са инвалидитетом којa се
запошљава под посебним условима (решење о процени радне способности и
могућности запослења или одржања запослења 2. степена);
• да није смањивао број запослених особа са инвалидитетом у последња три
месеца која претходе месецу у коме је поднет захтев, осим у случају редовне
флуктуације запослених особа са инвалидитетом;
• да у радном односу има најмање једно запослено лице у последња три месеца
која претходе месецу у коме је поднет захтев;
• да редовно измирује обавезе по основу пореза и доприноса за обавезно
социјално осигурање запослених, за последња три месеца која претходе месецу
у коме је поднет захтев;
• да не запошљава особе са инвалидитетом којe су у периоду од 6 месеци пре
подношења захтева за рефундацију трошкова биле у радном односу код тог
послодавца, односно код послодавца који је оснивач или повезано лице са
послодавцем подносиоцем захтева.
Посебни услови за Програм А:
• да се стручна подршка особи са инвалидитетом пружа у складу са планом
стручне подршке;
• да лице које пружа стручну подршку има најмање средње образовање и 12
месеци професионалног искуства у областима у којима пружа стручну подршку;
• број радних сати за стручну подршку особи са инвалидитетом не може бити
већи од 1.000 радних сати у периоду од 12 месеци.
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Посебни услови за Програм Б:
• да је прилагођавање радног места у складу са извршеном проценом радне
способности особе са инвалидитетом.
Документација:
• захтев за рефундацију трошкова подршке особама са инвалидитетом које се
запошљавају под посебним условима (образац Националне службе);
• доказ о регистрацији, уколико подносилац захтева није регистрован у АПР;
• доказ о заснивању радног односа на неодређено време за особу са инвалидитетом којој се пружа стручна подршка, односно за коју је потребно прилагођавање радног места (фотокопија уговора о раду и пријава на осигурање);
• обавештење Пореске управе о поднетим појединачним пореским пријавама
(ППП ПД) поднетим у 3 месеца која претходе месецу у коме је поднет захтев;
• изводи из електронске базе података Пореске управе (ЕБП-ПУРС), оверени од
стране послодавца, за пријаве поднете у 3 месеца која претходе месецу у коме
је поднет захтев;
• изводи из банке, као доказ да су уплаћени припадајући порези и доприноси,
за пријаве поднете у 3 месеца која претходе месецу у коме је поднет захтев;
• извештај о броју запослених особа са инвалидитетом (образац Националне
службе за послодавце који немају обавезу запошљавања особа са инвалидитетом) или фотокопија обрасца ИОСИ (извештај о извршавању обавезе запошљавања особа са инвалидитетом), за последња три месеца којa претходе месецу
у коме је поднет захтев;
• писана изјава подносиоца захтева да ли му је и по ком основу већ додељења
државна помоћ за исте оправдане трошкове;
• писана изјава подносиоца захтева да није привредни субјект у тешкоћама и
• уколико је дошло до смањења броја запослених особа са инвалидитетом услед
редовне флуктуације, потребно је доставити одговарајући доказ.
Додатна документација за Програм А:
• CV радног асистента;
• доказ да радни асистент има најмање средње образовање и 12 месеци професионалног искуства у областима у којима пружа стручну подршку (фотокопија
уговора о раду или радне књижице) и
• програм стручне подршке на обрасцу Националне службе.
III ОБАВЕЗЕ ИЗ УГОВОРА
Послодавац је дужан да:
• не смањује број запослених особа са инвалидитетом најмање 12 месеци од
дана остваривања права на Програм А и/или Програм Б, осим у случају редовне
флуктуације запослених;
• да особу са инвалидитетом задржи у радном односу најмање 12 месеци од
дана закључења уговора за Програм А, а од дана заснивања радног односа за
Програм Б;
• у случају престанка радног односа лица ангажованог на пружању стручне
подршке и/или особе са инвалидитетом којој се пружа стручна подршка (Програм А) и/или особе са инвалидитетом за коју је остварено право на Програм Б,
послодавац је у обавези да у року од 30 дана од дана престанка радног односа
заснује радни однос са другим лицем за време трајања уговорне обавезе;
• представницима Националне службе омогући обилазак радних просторија
ради сагледавања услова за реализацију програма;
• Националној служби омогући праћење реализације уговорених обавеза и
• обавести Националну службу о свим променама које су од значаја за реализацију уговора, у року од 8 дана од дана настанка промене.
Посебне обавезе за Програм А
Послодавац је у обавези да Националној служби достави до 30. у текућем месецу за претходни месец:
- захтев за месечну рефундацију трошкова зараде лицу ангажованом на пружању подршке на радном месту - радна асистенција, са извештајем о пруженој
стручној подршци;
- доказе о исплаћеној заради са припадајућим порезом и доприносима за обавезно социјално осигурање, за лице које је ангажовано на пружању стручне
подршке и особу са инвалидитетом којој се пружа стручна подршка:
• oбавештење Пореске управе о поднетој појединачној пореској
пријави (ППП ПД)
• извод из електронске базе података Пореске управе (ЕБП-ПУРС),
оверен од стране послодавца
• извод из банке
• извод из платног списка са потписом лица;
- извештај о броју запослених особа са инвалидитетом (образац Националне
службе за послодавце који немају обавезу запошљавања особа са инвалидитетом) или фотокопију обрасца ИОСИ (извештај о извршавању обавезе запошљавања особа са инвалидитетом).
Посебне обавезе за Програм Б
Послодавац је у обавези да Националној служби достави:
- најкасније у року од 60 дана од дана доношења одлуке, а пре закључења уговора - доказ о наменски утрошеним средствима за примерено прилагођавање
радног места;
- квартално (за претходна три месеца) - доказе о исплаћеној заради са припадајућим порезима и доприносима за обавезно социјално осигурање за особу са
инвалидитетом из уговора:
• обавештењa Пореске управе о поднетој појединачној пореској
пријави (ППП ПД);
• изводe из електронске базе података Пореске управе (ЕБП-ПУРС),
оверене од стране послодавца;
• изводе из банке;
• изводе из платног списка са потписом особе са инвалидитетом и
- извештаје о броју запослених особа са инвалидитетом (образац Националне
службе за послодавце који немају обавезу запошљавања особа са инвалидитетом) или фотокопију обрасца ИОСИ (извештај о извршавању обавезе запошљавања особа са инвалидитетом).
Послодавац - корисник рефундације који не испуни обавезе утврђене уговором,
дужан је да Националној служби врати износ исплаћених средстава са законском затезном каматом.
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IV ДОНОШЕЊЕ ОДЛУКЕ
Одлуку o одобравању рефундације трошкова зараде лицу ангажованом на пружању подршке на радном месту - радна асистенција (Програм А) и/или одлуку
о одобравању средстава за рефундацију примерених трошкова прилагођавања
радног местa (Програм Б) доноси директор филијале Националне службе по
овлашћењу директора Националне службе, у року од 30 дана од дана подношења захтева послодавца.
V ЗАКЉУЧИВАЊЕ УГОВОРА
Директор филијале по овлашћењу директора Националне службе и подносилац захтева закључују уговор којим се уређују међусобна права и обавезе и на
основу кога се врши исплата рефундације трошкова подршке за Програм А и/
или Програм Б.
Документација за закључивање уговора за Програм А:
- закључен уговор о раду за лице које пружа стручну подршку новозапосленој
особи са инвалидитетом;
- средства обезбеђења уговорених обавеза.
Документација за закључивање уговора за Програм Б:
- рачун са отпремницом о наменски утрошеним средствима;
- извод из банке да је извршена уплата на име услуге која је извршена у сврху
прилагођавања радног места;
- средства обезбеђења уговорних обавеза.
Средства обезбеђења уговорних обавеза
1. ЗА ПРЕДУЗЕТНИКА:
- за одобрена средства у износу до 600.000,00 динара - две истоветне бланко
трасиране менице корисника средстава са два жиранта, меничне изјаве жираната и менично овлашћење;
- за одобрена средства у износу од 600.001,00 динара и више - две истоветне
бланко трасиране менице корисника средстава са два жиранта, меничне изјаве жираната, менично овлашћење и гаранција банке у вредности одобрених
средства увећаних за 50%, са роком важења од 18 месеци од дана издавања
(Програм А);
- за одобрена средства у износу од 600.001,00 динара и више - гаранција банке у
вредности одобрених средства увећаних за 50%, са роком важења од 18 месеци
од дана издавања (Програм Б).
2. ЗА ПРАВНО ЛИЦЕ:
- за одобрена средства у износу до 600.000,00 динара - две истоветне бланко
соло менице са меничним овлашћењима;
- за одобрена средства у износу од 600.001,00 динара и више - две истоветне
бланко соло менице са меничним овлашћењима и гаранција банке у вредности
одобрених средстава увећаних за 50%, са роком важења од 18 месеци од дана
издавања (Програм А);
- за одобрена средства у износу од 600.001,00 динара и више - гаранција банке
у вредности одобрених средстава увећаних за 50%, са роком важења од 18
месеци од дана издавања (Програм Б).
Уз достављена средства обезбеђења неопходно је приложити:
- потврду о пријему захтева за регистрацију менице (за правна лица);
- фотокопију картона депонованих потписа код пословне банке, важећих у
моменту пријема средстава обезбеђења и давања меничног овлашћења;
- фотокопију/очитану личну карту корисника средстава/жиранта.
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), односно лице које самостално обавља делатности у складу са
посебним законом (нпр. адвокат, нотар, приватни извршитељ и сл.).
У немогућности издавања инструмената обезбеђења уговорних обавеза, корисници буџетских средстава достављају оверену и потписану изјаву од стране
овлашћеног лица да ће средства бити искоришћена за намене за које је закључен уговор.
У ситуацији када су послодавцу одобрена средства по више поднетих захтева
по истом или различитим програмима и мерама активне политике запошљавања, послодавац је у обавези да достави одговарајуће средство обезбеђења
које одговара збиру укупно одобрених средстава.
VI ОСТАЛЕ ИНФОРМАЦИЈЕ
Захтев са осталом документацијом подноси се надлежној организационој јединици Националне службе, према месту рада или седишту послодавца, непосредно или путем поште, на прописаном обрасцу који се може добити у свакој
организационој јединици Националне службе или преузети на сајту Националне
службе -www.nsz.gov.rs.
Национална служба задржава право да тражи и друге доказе релевантне за
одлучивање о захтеву подносиоца.
Све додатне информације могу се добити у свакој организационој јединици
Националне службе, путем Позивног центра Национaлне службе, телефон:
0800/300-301 и на сајту Националне службе - www.nsz.gov.rs.
Јавни конкурс је отворен од дана објављивања у дневном листу до утрошка расположивих средстава издвојених за ову намену, о чему ће Национална служба
издати саопштење за јавност.
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На основу члана 43 став 1 тачка 4 Закона о запошљавању и осигурању за случај
незапослености („Сл. гласник РС“, бр. 36/09 и 88/10), члана 53 Правилника о
начину и критеријумима за спровођење мера активне политике запошљавања
(„Сл. гласник РС“, бр. 12/12, 20/13, 69/14 и 27/15)
НАЦИОНАЛНА СЛУЖБА ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ
Расписује
ЈАВНИ ПОЗИВ
НЕЗАПОСЛЕНИМA РОМСКЕ НАЦИОНАЛНОСТИ ЗА ДОДЕЛУ
СУБВЕНЦИЈЕ ЗА САМОЗАПОШЉАВАЊЕ У 2015. ГОДИНИ
I ОСНОВНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ
Субвенција за самозапошљавање намењена је незапосленимa ромске националности који се воде на евиденцији Националне службе за запошљавање (у
даљем тексту: Национална служба) и имају завршену обуку за започињање
сопственог посла.
Субвенција за самозапошљавање додељује се незапосленом у једнократном
износу од 160.000,00 динара, ради оснивања радње, задруге или другог облика
предузетништва, као и оснивања привредног друштва, уколико оснивач заснива
у њему радни однос.
Незапослени који 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,
оснивањем привредног друштва ради самозапошљавања. Уколико се више
незапослених удружи, у складу са законом, свако лице појединачно подноси
захтев за самозапошљавање и остваривање права на субвенцију од 160.000,00
динара.
Право на субвенцију за самозапошљавање не може остварити незапослени:
- за обављање делатности према списку делатности који је саставни део јавног
позива;
- за оснивање удружења грађана;
- који је остварио право на исплату новчане накнаде у једнократном износу за
самозапошљавање и
- који је користио субвенцију за самозапошљавање по јавном позиву Националне службе у току претходне 3 године, рачунајући од дана одобравања средстава.
Јавни позив за доделу субвенције за самозапошљавање представља основ за
добијање de minimis државне помоћи.
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 најмање месец
дана пре дана подношења захтева;
- припадник ромске националности и
- завршио обуку из предузетништва по плану и програму обуке у организацији
Националне службе или друге одговарајуће организације.
Документација за подношење захтева:
- захтев са бизнис планом на прописаном обрасцу Националне службе;
- писана изјава подносиоца захтева да је ромске националности;
- доказ о завршеној обуци, уколико није завршена у организацији Националне
службе;
- обавештење подносиоца захтева о раније примљеној државној помоћи мале
вредности, на прописаном обрасцу Националне службе;
- доказ о власништву пословног простора, уколико подносилац захтева располаже са истим и
- доказ о власништву опреме, уколико подносилац захтева располаже истим.
Национална служба задржава право да тражи и друге доказе релевантне за
одлучивање о захтеву подносиоца.
Начин подношења захтева
Захтев са бизнис планом, у два примерка, подноси се надлежној организационој
јединици Национaлне службе, према месту пребивалишта, односно боравишта,
непосредно или путем поште, на прописаном обрасцу који се може добити у свакој организационој јединици Национaлне службе или преузети са сајта Националне службе - www.nsz.gov.rs.
III ДОНОШЕЊЕ ОДЛУКЕ
Одлука о одобравању субвенције за самозапошљавање доноси се на основу
бодовне листе, а након провере и бодовања поднетог захтева незапосленог.
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:
* „Развијеност општине“ се утврђује посебним прописом Владе о развијености
општина у Републици Србији, који важи у тренутку објаве Јавног позива.
**Критеријум „Категорија лица“ се утврђује на основу Националног акционог
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плана запошљавања за 2015. годину („Сл. гласник“ 101/2014) и на основу података из информационог система Националне службе. Припадност категорији
теже запошљивих лица се утврђује на основу података из евиденције Националне службе или достављених доказа од стране незапосленог. Приликом бодовања категорија теже запошљивих лица додељује се за сваку категорију 3 бода,
односно 5 бодова за теже запошљива лица која имају приоритет у 2015. години,
тако да укупан број бодова не може бити већи од 30.
У оквиру критеријума „Категорија лица“ бодују се захтеви незапослених лица
која нису користила субвенцију по основу јавних позива незапосленима за доделу субвенције за самозапошљавање које реализује Национална служба почев
од 2009. године.

***Делатности за које није потребан пословни простор су дефинисане
Правилником о одређивању делатности за чије обављање није потребан посебан простор („Сл. гласник“ 9/96).
Уколико постоји већи број захтева са истим бројем бодова, предност ће се дати
захтевима који имају више бодова по појединачним критеријумима и то следећим редоследом: категоријa лица, планирана врста делатности и потребни
ресурси за отпочињања обављања делатности.
Одлука о одобравању субвенције за самозапошљавање
Одлуку о одобравању субвенције за самозапошљавање доноси директор
филијале Националне службе, по овлашћењу директора Националне службе.
Списак одобрених субвенција за самозапошљавање објављује се на огласној
табли надлежне филијале.
IV ЗАКЉУЧИВАЊЕ УГОВОРА
Директор филијале Националне службе и подносилац захтева у року до 45 дана
од дана доношења одлуке о одобравању субвенције за самозапошљавање незапослених ромске националности закључују уговор, којим се уређују међусобна
права и обавезе и на основу кога се врши исплата субвенције. Лице је у обавези
да региструје, односно отпочне обављање регистроване делатности након подношења захтева, а најкасније до датума потписивања уговора.
Документација за закључивање уговора:
- фотокопија решења надлежног органа о упису у регистар, уколико ниje регистрован у АПР;
- фотокопија потврде о извршеној регистрацији код Пореске управе (образац
РЕГ);
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- фотокопија пријаве на обавезно социјално осигурање;
- фотокопија уговора о отварању текућег рачуна код пословне банке;
- фотокопија картона депонованих потписа;
- фотокопија/очитана лична карта подносиоца захтева;
- средство обезбеђења уговорних обавеза;
- фотокопија/очитана лична карта жиранта и други докази у зависности од статуса жиранта.
Средства обезбеђења уговорних обавеза
Приликом закључивања уговора лице је дужно да као средство обезбеђења
уговорних обавеза обезбеди две истоветне бланко трасиране менице корисника
средстава са једним жирантом и меничним овлашћењима.
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), односно лице које самостално обавља делатност у складу са
посебним законом (нпр: адвокат, нотар, приватни извршитељ и сл.).
V ОБАВЕЗЕ ИЗ УГОВОРА
Корисник субвенције дужан је да:
- обавља регистровану делатност и измирује обавезе по основу јавних прихода
најмање 12 месеци, почев од дана отпочињања обављања делатности;
- омогући праћење реализације и достави доказе о реализацији уговорне обавезе Националној служби 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.
VI ОСТАЛЕ ИНФОРМАЦИЈЕ
Табела са списком делатности које се не субвенционишу, табела са приказом
развијености општина у Републици Србији, као и све додатне информације,
могу се добити у свакој организационој јединици Национaлне службе, путем
Позивног центра Национaлне службе, телефон: 0800-300-301 (бесплатан позив)
или преузети са сајта Националне службе - www.nsz.gov.rs.
Рок за подношење захтева са бизнис планом је 30.06.2015. године.
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На основу члана 43 став 1 тачка 4 Закона о запошљавању и осигурању за случај
незапослености („Сл. гласник РС“, бр. 36/09 и 88/10), члана 11 став 1 тачка 3
Закона о професионалној рехабилитацији и запошљавању особа са инвалидитетом („Сл. гласник РС“, бр. 36/09), члана 53 и 128 Правилника о начину и критеријумима за спровођење мера активне политике запошљавања („Сл. гласник
РС“, бр. 12/12, 20/13, 69/14 и 27/15)

Начин подношења захтева
Захтев са бизнис планом, у два примерка, подноси се надлежној организационој
јединици Национaлне службе, према месту пребивалишта, односно боравишта,
непосредно или путем поште, на прописаном обрасцу који се може добити у свакој организационој јединици Национaлне службе или преузети са сајта Националне службе - www.nsz.gov.rs.

НАЦИОНАЛНА СЛУЖБА ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ

III ДОНОШЕЊЕ ОДЛУКЕ

Расписује

Одлука о одобравању субвенције за самозапошљавање доноси се на основу
бодовне листе, а након провере и бодовања поднетог захтева незапосленог.

ЈАВНИ ПОЗИВ
НЕЗАПОСЛЕНИМА ЗА ДОДЕЛУ СУБВЕНЦИЈЕ ЗА
САМОЗАПОШЉАВАЊЕ У 2015. ГОДИНИ
I ОСНОВНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ
Субвенција за самозапошљавање намењена је незапосленима који се воде на
евиденцији Националне службе за запошљавање (у даљем тексту: Национална
служба) и имају завршену обуку за започињање сопственог посла.
Субвенција за самозапошљавање додељује се незапосленом у једнократном
износу од 160.000,00 динара, односно 200.000,00 динара за незапослене особе
са инвалидитетом, ради оснивања радње, задруге или другог облика предузетништва, као и оснивања привредног друштва уколико оснивач заснива у њему
радни однос.
Незапослени који 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,
оснивањем привредног друштва ради самозапошљавања. Уколико се више
незапослених удружи, у складу са законом, свако лице појединачно подноси
захтев за самозапошљавање и остваривање права на субвенцију од 160.000,00
динара, односно 200.000,00 динара у случају када су подносиоци захтева особе
са инвалидитетом.
Право на субвенцију за самозапошљавање не може да оствари незапослени:
- за обављање делатности према списку делатности који је саставни део јавног
позива;
- за обављање послова/делатности за које је решењем о инвалидности или
решењем о процени радне способности и могућности запослења или одржања
запослења утврђено да особа са инвалидитетом не може да их обавља;
- за оснивање удружења грађана;
- који је остварио право на исплату новчане накнаде у једнократном износу за
самозапошљавање и
- који је користио субвенцију за самозапошљавање по јавном позиву Националне службе у току претходне 3 године, рачунајући од дана одобравања средстава.
Јавни позив за доделу субвенције за самозапошљавање представља основ за
добијање de minimis државне помоћи.
II ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЕВА
Услови
Право на доделу субвенције за самозапошљавање може остварити незапослени
под условом да је:
- поднео захтев са бизнис планом;
- пријављен на евиденцију незапослених Националне службе најмање месец
дана пре дана подношења захтева, а aко је подносилац захтева особа са инвалидитетом време проведено на евиденцији није услов за учешће у Јавном позиву и
- завршио обуку из предузетништва по плану и програму обуке у организацији
Националне службе или друге одговарајуће организације.
Документација за подношење захтева:
- захтев са бизнис планом на прописаном обрасцу Националне службе;
- доказ о завршеној обуци, уколико није завршена у организацији Националне
службе;
- обавештење подносиоца захтева о раније примљеној државној помоћи мале
вредности, на прописаном обрасцу Националне службе;
- доказ о власништву пословног простора, уколико подносилац захтева располаже са истим и
- доказ о власништву опреме, уколико подносилац захтева располаже истим.
У случају када је подносилац захтева особа са инвалидитетом, потребно је
доставити и решење о инвалидности или процени радне способности и могућности запослења или одржања запослења, којим је утврђено да подносилац
захтева може обављати послове, односно делатности наведене у захтеву са
бизнис планом.
Национална служба задржава право да тражи и друге доказе релевантне за
одлучивање о захтеву подносиоца.
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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:
* „Развијеност општине“ се утврђује посебним прописом Владе о развијености
општина у Републици Србији, који важи у тренутку објаве Јавног позива.
**Критеријум „Категорија лица“ се утврђује на основу Националног акционог
плана запошљавања за 2015. годину („Сл. Гласник“ 101/2014) и на основу података из информационог система Националне службе. Припадност категорији
теже запошљивих лица се утврђује на основу података из евиденције Националне службе или достављених доказа од стране незапосленог. Приликом бодовања категорија теже запошљивих лица додељује се за сваку категорију 3 бода,
односно 5 бодова за теже запошљива лица која имају приоритет у 2015. години,
тако да укупан број бодова не може бити већи од 30.
У оквиру критеријума „Категорија лица“ бодују се захтеви незапослених лица
која нису користила субвенцију по основу јавних позива незапосленима за доделу субвенције за самозапошљавање које реализује Национална служба почев
од 2009. године.
***Делатности за које није потребан пословни простор су дефинисане Правилником о одређивању делатности за чије обављање није потребан посебан простор („Сл. гласник“ 9/96).
Уколико постоји већи број захтева са истим бројем бодова, предност ће се дати
захтевима који имају више бодова по појединачним критеријумима, и то следећим редоследом: категоријa лица, планирана врста делатности и потребни
ресурси за отпочињање обављања делатности.
Одлука о одобравању субвенције за самозапошљавање
Одлуку о одобравању субвенције за самозапошљавање доноси директор
филијале Националне службе, по овлашћењу директора Националне службе.
Списак одобрених субвенција за самозапошљавање објављује се на огласној
табли надлежне филијале.
IV ЗАКЉУЧИВАЊЕ УГОВОРА
Директор филијале Националне службе и подносилац захтева у року до 45 дана
од дана доношења одлуке о одобравању субвенције за самозапошљавање незапослених закључују уговор, којим се уређују међусобна права и обавезе и на
основу кога се врши исплата субвенције.
Лице је у обавези да региструје, односно отпочне обављање регистроване
делатности након подношења захтева, а најкасније до датума потписивања
уговора.
Документација за закључивање уговора:
- фотокопија решења надлежног органа о упису у регистар, уколико ниje регистрован у АПР;
- фотокопија потврдe о извршеној регистрацији код Пореске управе (образац
РЕГ);
- фотокопија пријаве на обавезно социјално осигурање;
- фотокопија уговора о отварању текућег рачуна код пословне банке;
- фотокопија картона депонованих потписа;
- фотокопија/очитана лична карта подносиоца захтева;
- средства обезбеђења уговорних обавеза;
- фотокопија/очитана лична карта жиранта и други докази у зависности од статуса жиранта.
Средства обезбеђења уговорних обавеза
Приликом закључивања уговора лице је дужно да као средство обезбеђења
уговорних обавеза обезбеди две истоветне бланко трасиране менице корисника
средстава са једним жирантом и меничним овлашћењима.
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), односно лице које самостално обавља делатност у складу са
посебним законом (нпр: адвокат, нотар, приватни извршитељ и сл.).

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

V ОБАВЕЗЕ ИЗ УГОВОРА
Корисник субвенције дужан је да:
- обавља регистровану делатност и измирује обавезе по основу јавних прихода
најмање 12 месеци, почев од дана отпочињања обављања делатности;
- омогући праћење реализације и достави доказе о реализацији уговорне обавезе Националној служби 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.
VI ОСТАЛЕ ИНФОРМАЦИЈЕ
Табела са списком делатности које се не субвенционишу, табела са приказом
развијености општина у Републици Србији, као и све додатне информације, могу
се добити у свакој организационој јединици Национaлне службе, путем Позивног центра Национaлне службе, телефон: 0800-300-301 (бесплатан позив) или
преузети са сајта Националне службе - www.nsz.gov.rs.
Рок за подношење захтева са бизнис планом је 30.06.2015. године.

Бесплатна публикација о запошљавању

Посао се не чека,
посао се тражи
01.04.2015. | Број 615 |
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На основу члана 43 став 1 тачка 3 Закона о запошљавању и осигурању за случај
незапослености („Сл. гласник РС“, бр. 36/09 и 88/10), члана 11 став 1 тачка 3
Закона о професионалној рехабилитацији и запошљавању особа са инвалидитетом („Сл. гласник РС“, бр. 36/09 и 32/13) и члана 41 Правилника о начину и
критеријумима за спровођење мера активне политике запошљавања („Сл.гласник РС“, бр. 12/12, 20/13, 69/14 и 27/15)
НАЦИОНАЛНА СЛУЖБА ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ
Расписује
ЈАВНИ ПОЗИВ
ПОСЛОДАВЦИМА ЗА ДОДЕЛУ СУБВЕНЦИЈЕ ЗА
ОТВАРАЊЕ НОВИХ РАДНИХ МЕСТА
У 2015. ГОДИНИ
I ОСНОВНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ
Субвенција за отварање нових радних места одобрава се послодавцима који
припадају приватном сектору, у једнократном износу, ради запошљавања незапослених из категорије теже запошљивих, који се воде на евиденцији Националне службе за запошљавање (у даљем тексту: Национална служба).
Незапослена лица из категорије теже запошљивих, на које се ова субвенција примењује су:
• млади до 30 година
• старији од 50 година
• незапослена лица која су пријављена на евиденцију Националне службе по
основу вишка
• припадници ромске националности и
• особе са инвалидитетом.
Висина субвенције је одређена степеном развијености општине у
којој је седиште послодавца или у којој послодавац има регистровану
организациону јединицу, а у складу са важећом Уредбом Владе Републике Србије, и износи:
• 150.000,00 динара по лицу, односно 180.000,00 динара за особе са инвалидитетом, у првој и другој групи општина;
• 200.000,00 динара по лицу, односно 240.000,00 динара за особе са инвалидитетом, у трећој групи општина;
• 250.000,00 динара по лицу, односно 300.000,00 динара за особе са инвалидитетом, у четвртој групи општина и девастираним општинама.
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;
• послодавци код којих се број запослених смањивао за претходна три месеца,
осим у случају природног одлива запослених (остваривање права на пензију,
смрт запосленог и сл.);
• послодавци који су користили субвенцију по јавном позиву за иста лица у току
претходнe 3 годинe, рачунајући од дана одобравања средстава;
• послодавци који обављају делатност према списку делатности који је сaставни
део јавног позива;
• послодавци који нису успешно пословали 12 месеци након правоснажног
решења о усвајању плана реорганизације и обустављању стечајног поступка
или након куповине привредног субјекта над којим је правоснажним решењем
окончан стечајни поступак.
Јавни позив за доделу субвенције за отварање нових радних места представља
основ за доделу de minimis државне помоћи.
Послодавац коме се не одобри субвенција за отварање нових радних места не
може поново поднети захтев по овом Јавном позиву.
II ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЕВА
Услови
Право на доделу субвенције за отварање нових радних места послодавац може
остварити под условом да:
• припада приватном сектору;
• запошљава незапослене са евиденције Националне службе на новоотвореним
радним местима, из категорије теже запошљивих, и то: млади до 30 година, старији од 50 година, незапослена лица која су пријављена на евиденцију Националне службе по основу вишка, припадници ромске националности и особе са
инвалидитетом;
• поднесе захтев са бизнис планом;
• регистрован је, односно има регистровану организациону јединицу у којој се
запошљавају лица (мора бити регистрована најмање три месеца пре датума
подношења захтева);
• измирио je обавезе на основу пореза и доприноса за обавезно социјално осигурање, за последња три месеца која претходе месецу у коме је поднет захтев;
• успешно послује у претходној години, односно да привредни субјекат у
последњих шест месеци није био дуже од 15 дана у блокади;
• испунио је раније уговорне обавезе и измирио дуговања према Националној
служби, осим за обавезе чија је реализација у току;
• не запошљава лица која су у периоду од шест месеци пре подношења захтева
за доделу субвенције била у радном односу код тог послодавца, односно код
послодавца који је оснивач или повезано лице са послодавцем подносиоцем
захтева.
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;
• обавештење Пореске управе о поднетој појединачној пореској пријави (ППП
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ПД), поднетим у 3 месеца која претходе месецу у коме је поднет захтев;
• извод из електронске базе података Пореске управе (ЕБП-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;
• уколико је подносилац захтева предузетник који нема запослене и паушално измирује пореске обавезе, доставља уверење Пореске управе о измиреним
обавезама на име доприноса за обавезно социјално осигурање до месеца који
претходи подношењу захтева;
• обавештење подносиоца захтева о раније примљеној државној помоћи мале
вредности, на прописаном обрасцу Националне службе;
• уколико је дошло до смањења броја запослених услед природног одлива
запослених, потребно је доставити одговарајући доказ.
Национална служба задржава право да тражи и друге доказе релевантне за
одлучивање о захтеву подносиоца.
Начин подношења захтева
Захтев са бизнис планом подноси се у два примерка, надлежној организационој
јединици Национaлне службе, према седишту послодавца или организационе
јединице у којој се реализује програм, непосредно или путем поште, на прописаном обрасцу који се може добити у свакој организационој јединици Национaлне
службе или преузети на сајту www.nsz.gov.rs.
III ДОНОШЕЊЕ ОДЛУКЕ
Одлука о одобравању субвенције послодавцу за отварање нових радних места доноси се на основу бодовне листе, а након провере и бодовања поднетог
захтева послодавца.
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 са бизнис планом
Приликом бодовања захтева са бизнис плaном узимају се у обзир следећи критеријуми:
*Критеријум „Претходно коришћена средства по основу доделе субвенције за
отварање нових радних места“ односи се на доделу субвенције за отварање
нових радних места по јавним позивима из 2011-2013. године које је организовала Национална служба.
** „Проценат запослених лица“ подразумева однос броја лица која су у периоду
од 6 месеци након завршетка реализације уговорне обавезе по основу доделе
субвенције за отварање нових радних места засновала радни однос код истог
или другог послодавца и броја лица која су била запослена по истом основу
код подносиоца захтева. Наведени подаци ће се проверавати у информационом
систему Националне службе.
*** „Ликвидност привредног субјекта“ се провера на сајту Народне банке
Србије, у делу „Претраживање дужника у принудној наплати“.
Уколико постоји већи број захтева са истим бројем бодова, предност ће се дати
захтевима који имају више бодова по појединачним критеријумима и то следећим редоследом: проценат запослених лица, пораст броја запослених, дужина обављања и врста делатности послодавца.
Одлука о одобравању субвенције за отварање нових радних места
Одлуку о одобравању субвенције послодавцу за отварање нових радних места
којима се стварају услови за запошљавање до 19 незапослених лица - доноси
директор филијале Националне службе, по овлашћењу директора Националне
службе.
Одлуку о одобравању субвенције послодавцу за отварање нових радних места
којима се стварају услови за запошљавање 20 и више незапослених лица - доноси директор Националне службе, уз претходну сагласност Управног одбора.
Национална служба задржава право да приликом одлучивања по поднетом
захтеву изврши евентуално смањење предвиђеног броја лица из захтева са
бизнис планом.
Списак послодаваца којима је одобрена субвенција за отварање нових радних
места се објављује на огласној табли надлежне филијале.
Захтеви који испуњавају услове Јавног позива, а нису обухваћени одлуком о
додели субвенције за отварање нових радних места, биће у разматрању до
утрошка финансијских средстава. Подносиоци ових захтева биће обавештени о
коначном статусу њиховог захтева након истека јавног позива.
IV ЗАКЉУЧИВАЊЕ УГОВОРА
Директор филијале Националне службе и подносилац захтева у року до 30 дана
од дана доношења одлуке о одобравању субвенције закључују уговор којим се
уређују међусобна права и обавезе и на основу кога се врши исплата субвенције.
Документација за закључивање уговора:
• доказ о заснивању радног односа 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;
• доказ да је лице пријављено на евиденцију Националне службе по основу
вишка, односно изјава лица о припадности ромској националности;
• средства обезбеђења уговорних обавеза;
• потврда о пријему захтева за регистрацију менице (за правно лице);
• фотокопија картона депонованих потписа код пословне банке, важећег у
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моменту пријема средства обезбеђења и давања меничног овлашћења;
• фотокопија/очитана лична карта корисника средстава/жиранта.
У циљу закључивања уговора подносилац захтева је у обавези да достави и
одговарајућа средства обезбеђења уговорних обавеза, која могу бити:
ЗА ПРЕДУЗЕТНИКА:
• за одобрена средства у износу до 600.000,00 динара - две истоветне бланко
трасиране менице корисника средстава са два жиранта, меничне изјаве жираната и менично овлашћење;
• за одобрена средства у износу од 600.001,00 динара и више - гаранција банке
у вредности одобрених средстaва увећаних за 50%, са роком важења од 30
месеци од дана издавања.
ЗА ПРАВНО ЛИЦЕ:
• за одобрена средства у износу до 600.000,00 динара - две истоветне бланко
соло менице са меничним овлашћењима;
• за одобрена средства у износу од 600.001,00 динара и више -гаранција банке
у вредности одобрених средстaва за увећаних за 50% са роком важења од 30
месеци од дана издавања.
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), односно лице које самостално обавља делатности у складу са
посебним законом (нпр. aдвокат, нотар, приватни извршитељ и сл.).
У ситуацији када су послодавцу одобрена средства по више поднетих захтева
по истом или различитим програмима и мерама активне политике запошљавања, послодавац је у обавези да достави одговарајуће средство обезбеђења
које одговара збиру укупно одобрених средстава.

Бесплатна публикација о запошљавању

V ОБАВЕЗЕ ИЗ УГОВОРА
Послодавац - корисник субвенције дужан је да:
• лица за која је остварио право на субвенцију задржи у радном односу на
неодређено време у трајању од најмање 24 месеца 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 са другим незапосленим из категорије теже запошљивих 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;
• обавља делатност у периоду реализације уговорне обавезе на територији
општине на којој је остварио право на субвенцију;
• 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.
VI ОСТАЛЕ ИНФОРМАЦИЈЕ
Информације о делатностима које не могу бити субвенционисане и табела са
приказом развијености општина у Републици Србији, као и све додатне информације, могу се добити у свакој организационој јединици Национaлне службе,
путем Позивног центра Национaлне службе, телефон: 0800-300-301 и на сајту
Националне службе - www.nsz.gov.rs.
Јавни позив је отворен од дана објављивања у дневном листу до утрошка расположивих средстава издвојених за ову намену, о чему ће Национална служба
издати саопштење за јавност.
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На основу члана 43 став 1 тачка 3 Закона о запошљавању и осигурању за случај
незапослености („Сл. гласник РС“, бр. 36/09 и 88/10) и члана 48a Правилника о
начину и критеријумима за спровођење мера активне политике запошљавања
(„Сл. гласник РС“, бр. 12/12 и 20/13, 69/14 и 27/15)
НАЦИОНАЛНА СЛУЖБА ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ
Расписује
JАВНИ ПОЗИВ
ПОСЛОДАВЦИМА ЗА ДОДЕЛУ СУБВЕНЦИЈЕ ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ
НЕЗАПОСЛЕНИХ КОРИСНИКА НОВЧАНЕ СОЦИЈАЛНЕ ПОМОЋИ У
2015. ГОДИНИ

испуњавају услове предвиђене Јавним позивом неће се даље разматрати.
Одлука о одобравању субвенције за запошљавање корисника новчане социјалне помоћи
Одлуку о одобравању субвенције за запошљавање до 19 корисника новчане социјалне помоћи - доноси директор филијале, по овлашћењу директора
Националне службе, у року од 30 дана од дана подношења захтева послодавца.
Одлуку о одобравању субвенције за запошљавање 20 и више корисника новчане социјалне помоћи - доноси директор Националне службе, уз претходну
сагласност Управног одбора.
Национална служба задржава право да приликом одлучивања о поднетом
захтеву изврши корекцију броја лица, у складу са расположивом квотом која је
опредељена за филијалу.

I ОСНОВНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ

IV ЗАКЉУЧИВАЊЕ УГОВОРА

Програм подразумева одобравање субвенције послодавцима ради активације
незапослених корисника новчане социјалне помоћи у циљу њихове радно-социјалне интеграције и смањења зависности од давања из система социјалне
заштите.
Субвенција се одобрава послодавцу који припада приватном сектору и запошљава незапосленог корисника новчане социјалне помоћи који се води на евиденцији Националне службе за запошљавање (у даљем тексту: Национална
служба).
Субвенција за запошљавање незапосленог корисника новчане
социјалне помоћи подразумева:
• рефундацију дела зараде послодавцу у износу од 10.000,00 динара по лицу
на месечном нивоу, у трајању од 12 месеци од дана заснивања радног односа;
• обавезу задржавања лица у радном односу најмање још 12 месеци након истека периода за који је остварено право на субвенцију.
Јавни позив послодавцима за доделу субвенције за запошљавање незапослених
корисника новчане социјалне помоћи представља основ за доделу de minimis
државне помоћи.
II ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЕВА

Директор филијале Националне службе и подносилац захтева у року до 30 дана
од дана доношења одлуке о одобравању субвенције за запошљавање корисника новчане социјалне помоћи закључују уговор којим се уређују међусобна
права и обавезе.

Услови
Право на доделу субвенције за запошљавање незапосленог корисника новчaне
социјалне помоћи послодавац може остварити под условом да:
• поднесе захтев за субвенцију за запошљавање незапосленог корисника новчане социјалне помоћи;
• припада приватном сектору;
• запошљава незапосленог корисника новчане социјалне помоћи који је
пријављен на евиденцију Националне службе;
• није смањивао број запослених најмање три месеца пре подношења захтева,
осим у случају природног одлива запослених (остваривање права на пензију,
смрт запосленог и сл.);
• измириo је обавезе по основу пореза и доприноса за обавезно социјално осигурање запослених, за последња три месеца која претходе месецу у коме је
поднет захтев;
• не запошљава лица која су у периоду од шест месеци пре подношења захтева
за доделу субвенција била у радном односу код тог послодавца, односно код
послодавца који је оснивач или повезано лице са послодавцем подносиоцем
захтева;
• испунио је ранијe уговорнe обавезe и измирио дуговања према Националној
служби, осим за обавезе чија је реализација у току.
Документација за подношење захтева:
• захтев за субвенцију за запошљавање незапосленог корисника новчане
социјалне помоћи на прописаном обрасцу;
• фотокопија решења надлежног органа о упису у регистар, уколико подносилац захтева није регистрован у АПР;
• обавештење Пореске управе о поднетим појединачним пореским пријавама
(ППП ПД), поднетим у 3 месеца која претходе месецу у коме је поднет захтев;
• извод из електронске базе података Пореске управе (ЕБП-ПУРС), за пријаве
поднете у 3 месеца која претходе месецу у коме је поднет захтев, оверен од
стране послодавца;
• извод из банке, као доказ да су исплаћена средства за зараду као и да су
уплаћени припадајући порези и доприноси, за пријаве поднете у 3 месеца која
претходе месецу у коме је поднет захтев;
• уколико је подносилац захтева предузетник који нема запослене и паушално измирује пореске обавезе, доставља уверење Пореске управе о измиреним
обавезама на име доприноса за обавезно социјално осигурање до месеца који
претходи подношењу захтева;
• обавештење подносиоца захтева о раније примљеној државној помоћи мале
вредности, на прописаном обрасцу Националне службе;
• уколико је дошло до смањења броја запослених услед природног одлива
запослених, потребно је доставити одговарајући доказ.
Национална служба у сарадњи са послодавцем врши селекцију незапосленог
који ће бити укључен у програм.
Национална служба задржава право да тражи и друге доказе релевантне за
одлучивање о захтеву подносиоца.
Начин подношења захтева
Захтев за субвенцију за запошљавање незапосленог корисника новчане
социјалне помоћи подноси се у два примерка, надлежној организационој јединици Национaлне службе, према седишту послодавца или организационе јединице у којој се реализује програм, непосредно или путем поште, на прописаном
обрасцу који се може добити у свакој организационој јединици Национaлне
службе или преузети на сајту www.nsz.gov.rs.
III ДОНОШЕЊЕ ОДЛУКЕ
Провера поднетих захтева
Национална служба врши проверу поднетих захтева, односно проверу испуњености услова Јавног позива и приложене документације. Захтеви који не
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Документација за закључивање уговора:
• доказ о заснивању радног односа за лице које се запошљава (уговор о раду и
пријава на обавезно социјално осигурање); датум заснивања радног односа не
сме да буде пре датума доношења одлуке, а након извршене селекције лица;
• фотокопија картона депонованих потписа;
• доказ центра за социјални рад да је лице које се запошљава корисник новчане
социјалне помоћи;
• средства обезбеђења уговорних обавеза;
• потврда о пријему захтева за регистрацију менице (за правно лице);
• фотокопија картона депонованих потписа код пословне банке, важећег у
моменту пријема средства обезбеђења и давања меничног овлашћења и
• фотокопија/очитана лична карта корисника средстава/жиранта.
У циљу закључивања уговора послодавац је у обавези да достави
и одговарајућа средства обезбеђења уговорних обавеза, која могу
бити:
ЗА ПРЕДУЗЕТНИКА:
• за средства у износу до 600.000,00 динара - две истоветне бланко трасиране
менице корисника средстава са два жиранта, меничне изјаве жираната и менично овлашћење;
• за средства у износу од 600.001,00 динара и више - гаранција банке у вредности средстaва увећаних за 50%, са роком важења од 30 месеци од дана издавања.
ЗА ПРАВНО ЛИЦЕ:
• за средства у износу до 600.000,00 динара - две истоветне бланко соло менице
са меничним овлашћењима;
• за средства у износу од 600.001,00 динара и више - гаранција банке у вредности средстaва увећаних за 50%, са роком важења од 30 месеци од дана издавања.
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), односно лице које самостално обавља делатности у складу са
посебним законом (нпр. aдвокат, нотар, приватни извршитељ и сл.).
У ситуацији када су послодавцу одобрена средства по више поднетих захтева
по истом или различитим програмима и мерама активне политике запошљавања, послодавац је у обавези да достави одговарајуће средство обезбеђења
које одговара збиру укупно одобрених средстава.
V ОБАВЕЗЕ ИЗ УГОВОРА
Послодавац - корисник субвенције дужан је да:
• лице за које је остварио право на субвенцију и са којим је засновао радни
однос на неодређено време задржи у радном односу најмање 24 месеца 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 са другим незапосленим корисником новчане социјалне помоћи и да то лице задржи у радном односу најмање до истека
уговором предвиђеног рока увећаног за период у коме је извршена замена;
• врши исплату зараде за лице за које је остварио право на субвенцију на прописан начин;
• достави Националној служби захтев за рефундацију дела зараде на прописаном обрасцу и доказе о исплаћеној заради са припадајућим доприносима за
обавезно социјално осигурање за лице за која је остварио право на субвенцију;
• обавести Националну службу о свим променама које су од значаја за реализацију уговора у року од осам дана од дана настанка промене;
• омогући Националној служби праћење реализације уговорне обавезе.
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
обрачунату од датума преноса средстава.
VI ОСТАЛЕ ИНФОРМАЦИЈЕ
Све додатне информације могу се добити у свакој организационој јединици
Националне службе, путем Позивног центра Национaлне службе, телефон:
0800-300-301 и на сајту Националне службе - www.nsz.gov.rs.
Јавни позив је отворен од дана објављивања у дневном листу до утрошка расположивих средстава издвојених за ову намену, о чему ће Национална служба
издати саопштење за јавност.

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

У ОВОМ БРОЈУ

227
СЛОБОДНИХ РАДНИХ
МЕСТА

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

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

Бесплатна публикација о запошљавању
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Б Е О Г РА Д
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ВЛАДА

Служба за управљање кадровима
Београд

На основу члана 68. став 1., а у вези са чланом 54. 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 коме се попуњава положај:
Министарство финансија, Београд
Положаји који се попуњавају:

1. Помоћник директора – координатор
Управе за трезор у Министарству
финансија – положај у петој групи
Услови: стечено високо образовање из научне односно стручне
области економске науке или из научне, односно стручне области
у оквиру образовно научног поља техничко-технолошких наука
на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ESPB
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; 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 послова из
области делокруга рада помоћника директора - координатора Управе за трезор у Министарству финансија, стручна оспособљеност за рад на положају и вештина комуникације – увидом
у податке из пријаве и разговором; вештина 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, Поп Лукина 7-9.

2. Помоћник директора Пореске управе
Сектор за наплату у Министарству
финансија – положај у петој групи
Услови: стечено високо образовање из научне односно стручне области правне или економске науке на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ESPB 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; најмање 9 година радног искуства у
струци; положен државни стручни испит за рад у државним органима; држављанство Републике Србије; да учеснику конкурса
раније није престајао радни однос у државном органу због теже
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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 наплату у Министарству финансија, стручна оспособљеност за рад на положају и вештина комуникације
– увидом у податке из пријаве и разговором; вештина 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, Саве Машковића број
3-5.

3. Помоћник директора Пореске управе
Сектор за контролу у Министарству
финансија – положај у петој групи
Услови: стечено високо образовање из научне односно стручне области правне или економске науке на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ESPB 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; најмање 9 година радног искуства у
струци; положен државни стручни испит за рад у државним органима; 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 контролу у Министарству финансија, стручна оспособљеност за рад на положају и вештина комуникације
– увидом у податке из пријаве и разговором; вештина 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, Саве Машковића број
3-5.
ЗАЈЕДНИЧКО ЗА ПОЛОЖАЈЕ КОЈИ СЕ ОГЛАШАВАЈУ:
Рок за подношење пријаве на конкурс: рок за подношење
пријаве на конкурс је 8 дана. Рок почиње да тече наредног дана
од дана када је конкурс оглашен у периодичном издању огласа
Националне службе за запошљавање.
Садржина пријаве на конкурс: Пријава на конкурс садржи
име и презиме кандидата, датум и место рођења, адресу становања, податке о образовању, податке о врсти и дужини радног
искуства с 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).
Лице које нема положен државни стручни испит, може да поднесе пријаву на конкурс с тим што је дужно да пријави полагање
Национална служба за запошљавање • www.nsz.gov.rs
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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 подношење 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.

III Услови које кандидат треба да испуњава за рад на
радном месту:
Стечено високо образовање из области економске науке на студијама другог степена (дипломске академске студије - мастер,
специјалистичке академске студије, специјалистичке струковне
студије) односно на основним студијама у трајању од најмање
четири године, најмање три године радног искуства у економској
струци и знање рада на рачунару.

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)”.

Услови за заснивање радног односа предвиђени чл. 24. и 26.
Закона о раду („Службени гласник РС“, бр. 24/05, 61/ , 54/09 и
32/13) и чл. 45. став 1. Закона о државним службеницима.

Лице задужено за давање обавештења о конкурсу: Дуња
Даниловић, тел. 011/313-09-69, Служба за управљање кадровима.
На web 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, биће одбачене.
Овај оглас објављује се на интернет страници Министарства
финансија, 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.
Сви изрази, појмови, именице, придеви и глаголи у овом огласу
који су употребљени у мушком роду, односе се без дискриминације и на особе женског пола.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
МИНИСТАРСТВО ОДБРАНЕ
На основу члана 45, 47, 48, 54 и 55, Закона о државним службеницима („Службени гласник РС“, бр. 79/05, 81/05, 83/05,
64/07, 67/07, 116/08, 104/09 и 99/14), члана 15,17, 18, 20, 21. и
22. члана 17. Уредбе о спровођењу интерног и јавног конкурса
за попуњавање радних места у државним органима („Службени гласник РС“, бр. 41/07 и 109/09), Уредбе о поступку за прибављање сагласности за ново запошљавање и додатно радно
ангажовање код корисника јавних средстава („Службени гласник
РС“, бр. 113/13, 12/14 и 66/14) и Закључка Комисије за давање
сагласности за ново запошљавање и додaтно радно ангажовање
код корисника јавних средстава Владе Републике Србије 51 број:
112-6503/2014-1 од 08.09.2014. године,
ОГЛАШАВА
ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ПРИЈЕМ У РАДНИ ОДНОС
ДРЖАВНОГ СЛУЖБЕНИКА НА НЕОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ
I Орган у коме се радно место попуњава:
Министарство одбране, Сектор за материјалне ресурсе МО, Београд, Немањина 15.
II Радно место које се попуњава:

Радно место за финансијске послове, у
звању саветника, под редним бројем 53.
у Правилнику, у Одељењу за финансије
и ППБИ Сектора за материјалне ресурсе
Министарства одбране
1 државни службеник

Бесплатна публикација о запошљавању

IV Опис послова радног места: прати извршење финансијског плана и припрема и комплетира документацију за извршење
финансијског плана, анализира стање ненаплаћених потраживања и других отворених ставки и предлаже мере за њихово
решавање у прописаном року, врши анализе примене прописа
из области финансијског пословања и предлаже мере да се ти
прописи доследно поштују, учествује у припреми мишљења на
нацрте подзаконских аката из делокруга рада Сектора за материјалне ресурсе Министарства одбране у делу који се односи на
финансијско пословање и програмско буџетирање, води законом
прописане евиденције финансијског пословања и обавља и друге
послове по налогу начелника Одељења за финансије и ППБИ.
V Стручне оспособљености, знање и вештине које се проверавају у изборном поступку: Познавање Закона о буџетском систему, Закона о државним службеницима и Уредбе о
буџетском рачуноводству, провераваће се усменим путем (разговор); вештина комуникације - усмено; познавање рада на рачунару (Microsoft Office пакет – Word, Excel, Power Point и Internet)
– провераваће се практичном провером.
VI Место рада Београд, Немањина 15.
VII Адреса на коју се подносе пријаве: Сектор за материјалне ресурсе Министарства одбране, Немањина 15, Београд, са назнаком „За конкурс“.
VIII Лице које је задужено за давање обавештења: Драгана Гаковић., тел: 011/3201-985.
Услови за рад на радном месту: држављанство Републике
Србије, да је учесник конкурса пунолетан, да учеснику конкурса
раније није престао радни однос у државном органу због теже
повреде дужности из радног односа.
Рок за подношење пријава: рок за подношење пријава је 8
дана и почиње да тече наредног дана од дана објављивања у
периодичном издању огласа Националне службе за запошљавање. Докази који се прилажу уз пријаву на конкурс: пријава са
биографијом и наводима о досадашњем радном искуству; оригинал и оверена фотокопија уверења о држављанству (не старије од 6 месеци) 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 радном искуству у
струци.
Место, дан и време када ће се спровести изборни поступак: Са кандидатима чије су пријаве благовремене, потпуне, јасне, уз које су приложени сви потребни докази и који испуњавају
услове за оглашено радно место, провера оспособљености, знања
и вештина кандидата у изборном поступку обавиће се у периоду
почев од 15. априла 2015. године, са почетком у 9,00 часова, у
Београду, у просторијама Сектора за материјалне ресурсе Министарства одбране, зграда „2К“, Немањина 15. сала број 5, о чему
ће кандидати бити благовремено обавештени путем телеграма
или телефонским путем на бројеве телефона које су доставили
у својим пријавама.
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НАПОМЕНЕ:
Радни однос се заснива на неодређено време. Кандидати који
први пут заснивају радни однос у државном органу, подлежу
пробном раду од 6 месеци. Кандидати без положеног државног
стручног испита примају се на рад по условом да тај испит положе до окончања пробног рада. Пријаве уз које нису приложени сви потребни докази у оригиналу или фотокопији овереној у
општини, суду или од јавног бележника, као и непотпуне, неблаговремене и неразумљиве биће одбачене.
Овај оглас објављује се на web страници Службе за управљање
кадровима: www.suk.gov.rs, на порталу е-управе, на огласној
табли, web страници и периодичном издању огласа Националне
службе за запошљавање.
Сви изрази, појмови, именице, придеви и глаголи у овом огласу
који су употребљени у мушком граматичком роду, односе се без
дискриминације и на особу женског пола.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ВЛАДА

Служба за управљање кадровима
Београд

На основу члана 68. став 1., а у вези са чланом 54. 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 коме се попуњава положај:
Министарство за рад, запошљавање, борачка и социјална питања, Београд
Положаји који се попуњавају:

1. Помоћник министра за рад,
запошљавање, борачка и социјална питања
Сектор за рад - положај у трећој групи
Услови: стечено високо образовање из научне односно стручне
области у оквиру образовно-научног поља друштвено-хуманистичких наука, техничко-технолошких наука, или природно-математичких наука на основним академским студијама у обиму од
најмање 240 ESPB 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; најмање
9 година радног искуства у струци; положен државни стручни
испит за рад у државним органима; 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 рад, стручна оспособљеност за рад на
положају и вештина комуникације – увидом у податке из пријаве и разговором; вештина 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, Немањина 22-26.

2. Помоћник министра за рад,
запошљавање, борачка и социјална
питања - Сектор за економско-финансијске
послове – положај у трећој групи
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Услови: стечено високо образовање из научне односно стручне
области у оквиру образовно-научног поља друштвено-хуманистичких, техничко-технолошких наука, или природно-математичких наука на основним академским студијама у обиму од најмање
240 ESPB 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; најмање
9 година радног искуства у струци; положен државни стручни
испит за рад у државним органима; 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 економско - финансијске послове, стручна оспособљеност за рад на положају и вештина комуникације
– увидом у податке из пријаве и разговором; вештина 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, Немањина 22-26.
ЗАЈЕДНИЧКО ЗА ПОЛОЖАЈЕ КОЈИ СЕ ОГЛАШАВАЈУ:
Рок за подношење пријаве на конкурс: рок за подношење
пријаве на конкурс је 8 дана. Рок почиње да тече наредног дана
од дана када је конкурс оглашен у периодичном издању огласа
Националне службе за запошљавање.
Садржина пријаве на конкурс: Пријава на конкурс садржи
име и презиме кандидата, датум и место рођења, адресу становања, податке о образовању, податке о врсти и дужини радног
искуства с 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).
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 подношење 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: Дуња
Даниловић, тел. 011/313-09-69, Служба за управљање кадровима.
На web страници Службе за управљање кадровима www.suk.
gov.rs могу се погледати послови положаја који се попуњава, а у
Национална служба за запошљавање • www.nsz.gov.rs

Администрација и управа

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, биће одбачене.
Овај оглас објављује се на интернет страници Министарства за
рад, запошљавање, борачка и социјална питања, 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.
Сви изрази, појмови, именице, придеви и глаголи у овом огласу
који су употребљени у мушком роду, односе се без дискриминације и на особе женског пола.

ГРАДСКА ОПШТИНА ВРАЧАР
УПРАВА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ
11000 Београд, Његошева 77
тел. 011/3081-540

Овера потписа, рукописа и преписа

на одређено време, у Одељењу за општу управу Одсек за послове писарнице и услужног центра
УСЛОВИ: средња стручна спрема, 1 година радног искуства и положен стручни испит; познавање рада на рачунару;
коришћење програма MS Word и MS Excel; коришћење интернета и електронске поште; држављанство Републике Србије; да је
кандидат пунолетан; да има општу здравствену способност; да
има прописану стручну спрему; да није осуђиван за кривично
дело на безусловну казну затвора од најмање шест месеци или
за кажњиво дело које га чини неподобним за обављање послова
у државном органу. Уз пријаву за радно место са биографијом и
наводима о досадашњем радном искуству прилажу се у оригиналу (осим радне књижице) или овереној фотокопији следећи
докази: уверење о држављанству, извод из матичне књиге рођених, диплома којом се потврђује стручна спреме, радна књижица
и доказ о радном стажу у струци. Изабрани кандидат се обавезује
да у најкраћем року од дана пријама у радни однос, а најкасније у року од 10 дана, достави лекарско уверење о здравственом стању и уверење Министарства унутрашњих послова 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. У супротном, радни
однос ће му престати у складу са одредбама Закона о радним
односима у државним органима. Пријаве се подносе на следећу
адресу: Управа Градске општине Врачар - Служба за финансијске и заједничке послове, Београд, Његошева 77, са назнаком:
„Пријава на оглас за пријем у радни однос“. Лице задужено за
давање обавештења о огласу: Александар Љубојевић, телефон:
011/3081-540, Служба за финансијске и заједничке послове.
Пријаве уз које нису приложени сви потребни докази у оригиналу или овереној фотокопији, непотпуне, као и неблаговремене
пријаве, биће одбачене. Сви изрази, појмови, именице и глаголи
у овом огласу који су употребљени у мушком роду, односе се без
дискриминације и на особе женског пола.

Национална служба
за запошљавање

Бесплатна публикација о запошљавању

ГРАДСКА ОПШТИНА ВРАЧАР
УПРАВА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ
11000 Београд, Његошева 77
тел. 011/3081-540

Грађевински/грађевинска инспектор/
инспекторка

на одређено време, у Одељењу за инспекцијске
послове - Одсек за грађевинску инспекцију
УСЛОВИ: грађевински или архитектонски факултет иил технички
факултет грађевинског или архитектонског смера; 3 године радног стажа и три године радног искуства у стуци; положен стручни испит; познавање рада на рачунару; коришћење програма Ms
Word и Ms Excel; коришћење интернета и електронске поште;
држављанство Републике Србије; да је кандидат пунолетан; да
има општу здравствену способност; да има прописану стручну
спрему; да није осуђиван за кривично дело на безусловну казну затвора од најмање шест месеци или за кажњиво дело које
га чини неподобним за обављање послова у државном органу.
Уз пријаву за радно место са биографијом и наводима о досадашњем радном искуству прилажу се у оригиналу (осим радне
књижице) или овереној фотокопији следећи докази: уверење о
држављанству, извод из матичне књиге рођених, диплома којом
се потврђује стручна спреме, радна књижица и доказ о радном
стажу у струци. Изабрани кандидат се обавезује да у најкраћем
року од дана пријема у радни однос, а најкасније у року од 10
дана, достави лекарско уверење о здравственом стању и уверење
Министарства унутрашњих послова 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. У супротоном, радни однос ће му престати
у складу са одредбама Закона о радним односима у државним
органима. Пријаве се подносе на следећу адресу: Управа Градске
општине Врачар - Служба за финансијске и заједничке послове,
Београд, Његошева 77, са назнаком: „Пријава на оглас за пријем
у радни однос“. Лице задужено за давање обавештења о огласу: Александар Љубојевић, телефон: 011/3081-540, Служба за
финансијске и заједничке послове. Пријаве уз које нису приложени сви потребни докази, у оригиналу или овереној фотокопији
- непотпуне, као и неблаговремене пријаве, биће одбачене. Сви
изрази, појмови, именице и глаголи у овом огласу који су употребљени у мушком роду, односе се без дискриминације и на
особе женског пола.

БОР
ОПШТИНСКА УПРАВА БОР
19210 Бор, Моше Пијаде 3

Административно-технички послови за
потребе пореске администрације

на одређено до повратка запослене са боловања
УСЛОВИ: средња стручна спрема - општег, правног, биротехничког или техничког смера, 1 година радног искуства и положен стручни испит. Поред наведених услова, кандидат мора да
испуњава и опште услове утврђене одговарајућим одредбама
Закона о радним односима у државним органима („Сл. гласник
РС“, број: 48/91, 66/91, 44/98, 49/99, 34/2001, 39/2002, 49/2005,
79/2005, 81/2005, 83/2005, 23/2013 - одлука Уставног суда), а то
су: извод из матичне књиге рођених, уверење о држављанству,
оверену фотокопију дипломе о стручној спреми, потврду да није
осуђиван на безусловну казну затвора од најмање шест месеци, или за кажњиво дело које га чини неподобним за обављање
послова у државном органу и одговарајућа здравствена способност, која се доказује лекарским уверењем након доношења
одлуке о избору. Пријаве са доказима о испуњавању услова огласа доставити на адресу: Општинска управа Бор, Моше Пијаде 3, у
року од 8 дана од дана објављивања у листу „Послови“. Пријаве
поднете по истеку рока и пријаве поднете без потребних доказа
неће се разматрати.
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ОПШТИНСКА УПРАВА БОР
19210 Бор, Моше Пијаде 3

Послови финансија индиректних корисника
средстава буџета и књиговодства (месне
заједнице)
на одређено време од 24 месеца због повећаног
обима посла
2 извршиоца

УСЛОВИ: висока стручна спрема стечена на основним студијама
у трајању од најмање четири године у образовно-научном пољу
друштвено-хуманистичких наука, област економске науке, стечено звање дипломирани економиста, 1 година радног искуства и
положен стручни испит.

Послови финансија директног корисника
средстава буџета
на одређено време од 24 месеца због повећаног
обима посла

УСЛОВИ: виша стручна спрема стечена на основним студијама
у трајању од најмање две године у образовно-научном пољу
друштвено-хуманистичких наука, област економске науке, стечено звање економиста, 1 година радног искуства и положен стручни испит.

Благајнички послови

на одређено време од 24 месеца због повећаног
обима посла
УСЛОВИ: средња стручна спрема - економска школа или гимназија 1 година радног искуства и положен стручни испит.

Послови трезора на буџетском
рачуноводству и извештавању

на одређено време од 24 месеца због повећаног
обима посла
УСЛОВИ: средња стручна спрема - економска школа 1 година
радног искуства и положен стручни испит.

Послови праћења рада и развоја јавних
предузећа
на одређено време од 24 месеца због повећаног
обима посла

УСЛОВИ: висока стручна спрема стечена на основним студијама
у трајању од најмање четири године у образовно-научном пољу
друштвено-хуманистичких наука, област правне науке, стечено
звање дипломирани правник или стечена на основним студијама
у трајању од најмање четири године, у образовно-научном пољу
друштвено-хуманистичких наука, област економске науке, стечено звање дипломирани економиста, 1 година радног искуства и
положен стручни испит.

Порески инспектор

на одређено време од 24 месеца због повећаног
обима посла
УСЛОВИ: висока стручна спрема стечена на основним студијама
у трајању од најмање четири године, у образовно-научном пољу
друштвено-хуманистичких наука, област економске науке, стечено звање дипломирани економиста, 3 године радног искуства,
познавање рада на рачунару и положен стручни испит.

Послови саобраћаја

на одређено време од 24 месеца због повећаног
обима посла
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УСЛОВИ: висока стручна спрема - стечена на основним студијама
у трајању од најмање четири године у образовно-научном пољу
техничко-технолошке науке, област саобраћајно инжењерство,
стечено звање дипломирани инжењер саобраћаја, стечена на
основним студијама у трајању од најмање четири године у образовно-научном пољу друштвено-хуманистичких наука, област
правне науке, стечено звање дипломирани правник или стечена на основним студијама у трајању од најмање четири године
у образовно-научном пољу друштвено-хуманистичких наука,
област економске науке, стечено звање дипломирани економиста, 1 година радног искуства, и положен стручни испит.
ОСТАЛО: Поред наведених услова, кандидат мора да испуњава и опште услове утврђене одговарајућим одредбама Закона о
радним односима у државним органима („Сл. гласник РС“, број:
48/91, 66/91, 44/98, 49/99, 34/2001, 39/2002, 49/2005, 79/2005,
81/2005, 83/2005, 23/2013 - одлука Уставног суда), а то су: извод
из матичне књиге рођених, уверење о држављанству, оверена
фотокопија дипломе о стручној спреми, потврда да није осуђиван на безусловну казну затвора од најмање шест месеци или за
кажњиво дело које га чини неподобним за обављање послова у
државном органу и одговарајућа здравствена способност, која се
доказује лекарским уверењем, након доношења одлуке о избору.
Пријаве са доказима о испуњавању услова огласа, доставити на
адресу: Општинска управа Бор, Моше Пијаде 3, у року од 8 дана
од дана објављивања у публикацији „Послови“. Пријаве поднете
по истеку рока и пријаве поднете без потребних доказа неће се
разматрати.

ОПШТИНСКА УПРАВА ОПШТИНЕ НЕГОТИН
19300 Неготин, Трг Стевана Мокрањца 1

Послови канцеларије за локални,
економски и рурални развој
на одређено време од 24 месеца

УСЛОВИ: да кандидат има високо образовање стечено на студијама другог степена (дипломске академске студије - мастер,
специјалистичке академске студије, специјалистичке струковне
студије), односно на основним студијама у трајању од најмање
четири године - економски, пољопривредни или један од факултета природних или друштвених наука, 3 године радног искуства
и положен стручни испит. Уз пријаву на оглас кандидати прилажу: уверење о држављанству, фотокопију дипломе о стеченој стручној спреми, уверење о положеном државном стручном
испиту за рад у органима управе, потврда о радном искуству, уверење да нису осуђивани за кривично дело на безусловну казну
затвора од најмање 6 месеци или за кажњиво дело које га чини
неподобним за обављање послова у државном органу, да има
општу здравствену способност. Рок за подношење пријаве на
оглас је 8 дана од дана оглашавања. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати. Пријаве са биографијом и доказима о испуњености услова огласа доставити на адресу: Служба за
заједничке послове Општинског услужног центра и информатике
Општинске управе Општине Неготин, Трг Стевана Мокрањца 1,
19300 Неготин.

ЈАГОДИНА
ГРАДСКА УПРАВА ЗА УРБАНИЗАМ,
ГРАЂЕВИНСКЕ, КОМУНАЛНЕ, СТАМБЕНЕ
И ИМОВИНСКО ПРАВНЕ ПОСЛОВЕ
35000 Јагодина, Краља Петра I 6

Радно место за статистичко-евиденционе
послове из области урбанизма
на одређено време од 6 месеци

УСЛОВИ: висока школска спрема, VII степен стручне спреме правни или економски факултет, односно стечено високо образовање на студијама другог степена (дипломске академске студије) у области правних или економских наука, положен стручни
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испит за рад у органима државне управе и најмање једна година
радног искуства у струци. Поред посебних услова, кандидат мора
да испуњава и услове из члана 6 Закона о радним односима у
државним органима, и то: да је држављанин Републике Србије,
да није осуђиван за кривично дело на безусловну казну затвора
од најмање 6 месеци или за кажњиво дело које га чини неподобним за обављање послова у државном органу, да има општу
здравствену способност. Пријаве на оглас са доказима о испуњавању услова подносе се у року од 8 дана од дана објављивања
огласа. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати.
Пријаве на оглас слати на горенаведену адресу.

КИКИНДА
ОПШТИНСКА УПРАВА ОПШТИНЕ СЕНТА
24400 Сента, Главни трг 1

Урбаниста - асистент

у Одељењу за грађевинске послове, на одређено
време ради замене привремено одсутног запосленог
УСЛОВИ: Кандидат треба да поседује високо образовање одговарајуће струке на академским студијама II степена (дипломске
академске студије - мастер, специјалистичке академске студије),
односно лице са високом школском спремом одговарајуће струке;
најмање 1 година радног искуства; положен стручни испит за рад
у органима државне управе; оспособљеност за рад на рачунару
AutoCard програм, цртање у 2D простору - познавање најосновније апликације софтвера AutoCard 3D Map 3D Enterprise GIS-a и
познавање српског и мађарског језика и писма који су у службеној употреби у општини; да је држављанин РС; да је пунолетан;
да има општу здравствену способност и да није осуђиван за кривично дело на безусловну казну затвора од најмање 6 месеци или
за кажњиво дело које га чини неспособним за обављање послова
у државном органу. Као доказе о испуњавању услова огласа кандидат мора да приложи: уверење о држављанству, уверење да
није осуђиван за кривично дело на безусловну казну затвора од
најмање 6 месеци или за кажњиво дело које га чини неспособним за обављање послова у државном органу, доказ о стручној
спреми, доказ о положеном стручном испиту и потврду о радном
искуству. Пријаву са доказима о испуњавању услова кандидати
треба да доставе на горенаведену адресу. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати.

ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА КОМУНАЛНУ
ИНФРАСТРУКТУРУ И УСЛУГЕ „КИКИНДА“
23300 Кикинда, Трг српских добровољаца 11
тел. 0230/410-115

Пословни секретар Кабинета генералног
директора
УСЛОВИ: IV, VI или VII степен стручне спреме (економске, правне
струке или менаџмента); најмање 5 година радног искуства на
истим или сличним пословима; да учеснику конкурса раније није
престајао радни однос због повреде дужности из радног односа, да није осуђиван, да се против учесника конкурса не води
кривични поступак; да је држављанин РС, лекарско уверење
о општој здравственој способности за рад; познавање рада на
рачунару; знање енглеског језика - минимум средњи ниво; поседовање возачке дозволе Б категорије. Пожељно поседовати
сертификате/дипломе/лиценце/потврде о стручној оспособљености стечене кроз формалну или неформалну едукацију, које
потврђују компетенце учесника конкурса, препоруке претходних
послодаваца. Уз пријаву на конкурс приложити: оверену фотокопију дипломе о стеченом образовању, фотокопију или оригинал
извода из матичне књиге рођених, фотокопију или оригинал уверења о држављанству Републике Србије, CV (са сликом), фотокопију радне књижице (страница са општим подацима, странице на
којима је исказан радни стаж), лекарско уверење о општој здравственој способности за рад (не старије од 6 месеци), уверење
основног суда да кандидат није под истрагом и да против њега
Бесплатна публикација о запошљавању

није подигнута оптужница, уверење полицијске управе да кандидат није осуђиван за кривична дела на безусловну казну затвора
од најмање 6 месеци или за кривично дело које га чини неподобним за обављање послова у државном органу, фотокопију возачке дозволе о поседовању Б категорије, фотокопију личне карте
(ако је чипована, доставити очитану), уколико кандидат поседује
доказ о познавању енглеског језика, рада на рачунару, препоруке претходних послодаваца, сертификате/дипломе/лиценце/
потврде о стурчној оспособљености стечене кроз формалну или
неформалну едукацију, пожељно доставити фотокопије.
ОСТАЛО: Пријаве са комплетном докуметацијом доставити у
затвореној коверти, на горенаведену адресу, са назнаком: „За
избор кандидата - за послове пословног секретара Кабинета директора - пријава на оглас (име и презиме) - не отварај“.
Пријаве доставити путем поште или лично, на шалтер писарнице.
Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати. Ближа
обавештења у вези са огласом могу се добити путем телефона:
0230/410-115. Рок за подношење пријава је 07.04.2015. године.

Начелник Сектора за људске ресурсе и
БЗНР
УСЛОВИ: VI или VII степен стручне спреме (економске, правне
струке или менаџмента); најмање 5 година радног искуства на
истим или сличним пословима; да учеснику конкурса раније није
престајао радни однос због повреде дужности из радног односа, да није осуђиван, да се против учесника конкурса не води
кривични поступак; да је држављанин РС, лекарско уверење
о општој здравственој способности за рад; познавање рада на
рачунару; знање енглеског језика - минимум средњи ниво; поседовање возачке дозволе Б категорије. Пожељно поседовати сертификате/дипломе/лиценце/потврде о стручној оспособљености
стечене кроз формалну или неформалну едукацију које потврђују
бихевиоралне компетенце учесника конкурса, препоруке претходних послодаваца. Уз пријаву на конкурс приложити: оверену фотокопију дипломе о стеченом образовању, фотокопију или
оригинал извода из матичне књиге рођених, фотокопију или оригинал уверења о држављанству Републике Србије, CV (са сликом), фотокопију радне књижице (страница са општим подацима,
странице на којима је исказан радни стаж), лекарско уверење о
општој здравственој способности за рад (не старије од 6 месеци),
уверење основног суда да кандидат није под истрагом и да против њега није подигнута оптужница, уверење полицијске управе да кандидат није осуђиван за кривична дела на безусловну
казну затвора од најмање 6 месеци или за кривично дело које
га чини неподобним за обављање послова у државном органу,
фотокопију возачке дозволе о поседовању Б категорије, фотокопију личне карте (ако је чипована, доставити очитану), уколико кандидат поседује доказ о познавању енглеског језика, рада
на рачунару, препоруке претходних послодаваца, сертификате/
дипломе/лиценце/потврде о стручној оспособљености стечене
кроз формалну или неформалну едукацију, пожељно доставити
фотокопије.
ОСТАЛО: Пријаве са комплетном докуметацијом доставити у
затвореној коверти, на горенаведену адресу, са назнаком: „За
избор кандидата - за послове начелника Сектора за људске
ресурсе и БЗНР - пријава на оглас (име и презиме) - не отварај“.
Пријаве доставити путем поште или лично, на шалтер писарнице.
Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати. Ближа
обавештења у вези са огласом могу се добити путем телефона:
0230/410-115. Рок за подношење пријава је 07.04.2015.године.
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ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА КОМУНАЛНУ
ИНФРАСТРУКТУРУ И УСЛУГЕ „КИКИНДА“
23300 Кикинда, Трг српских добровољаца 11
тел. 0230/410-115

Стручни сарадник за послове архитектуре
УСЛОВИ: VII степен стручне спреме, завршен архитектонски
факултет - дипломирани архитекта, поседовање лиценце 300,
400 и лиценце за енергетску ефикасност; пожељно радно искуство; да учеснику конкурса раније није престајао радни однос
због повреде дужности из радног односа, да није осуђиван, да
се против учесника конкурса не води кривични постпуак; да је
држављанин РС, лекарско уверење о општој здравственој способности за рад; познавање рада на рачунару; поседовање
возачке дозволе „Б“ категорије. Пожељно поседовати сертификате/дипломе/лиценце/потврде о стручној оспособљености стечене кроз формалну или неформалну едукацију које потврђују
компетенце учесника конкурса, препоруке претходних послодаваца (уколико поседује). Уз пријаву на конкурс приложити: оверену фотокопију дипломе о стеченом образовању, фотокопије
лиценце 300, 400 и лиценце за енергетску ефикасност, фотокопију или оригинал извода из матичне књиге рођених, фотокопију
или оригинал уверења о држављанству Републике Србије, CV (са
сликом), фотокопију радне књижице (страница са општим подацима, странице на којима је исказан радни стаж, уколико га има),
лекарско уверење о општој здравственој способности за рад (не
старије од 6 месеци), уверење основног суда да кандидат није
под истрагом и да против њега није подигнута оптужница, уверење полицијске управе да кандидат није осуђиван за кривична
дела на безусловну казну затвора од најмање 6 месеци или за
кривично дело које га чини неподобним за обављање послова у
државном органу, фотокопију возачке дозволе о поседовању Б
категорије, фотокопију личне карте (ако је чипована, доставити
очитану), уколико кандидат поседује доказ о познавању енглеског језика, рада на рачунару, препоруке претходних послодаваца, сертификате/дипломе/лиценце/потврде о стручној оспособљености стечене кроз формалну или неформалну едукацију,
пожељно доставити фотокопије.
ОСТАЛО: Пријаве са комплетном докуметацијом доставити у
затвореној коверти, на горенаведену адресу, са назнаком: „За
избор кандидата - за послове: стручни сарадник за послове архитектуре - пријава на оглас (име и презиме) - не отварај“. Пријаве доставити путем поште или лично, на шалтер писарнице.
Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати. Ближа
обавештења у вези са огласом могу се добити путем телефона:
0230/410-115. Рок за подношење пријава је 07.04.2015. године.
Радни однос се заснива на неодређено време са пробним радом
од 6 месеци.

Стручни сарадник за инвестиције у
зградарство
УСЛОВИ: VII степен стручне спреме, завршен архитектонски
факултет - дипломирани архитекта, познавање 3D моделовања
(Аrhicad, 3D max), рендеровања презентација и анимација зграда,
познавање програма за графички дизајн (Coral, Adobe ilustrator);
умеће прављења анимација; пожељно радно искуство; да учеснику конкурса раније није престајао радни однос због повреде дужности из радног односа, да није осуђиван, да се против
учесника конкурса не води кривични постпуак; да је држављанин РС, лекарско уверење о општој здравственој способности за
рад; познавање рада на рачунару; поседовање возачке дозволе
Б категорије. Пожељно поседовати сертификате/дипломе/лиценце/потврде о стручној оспособљености стечене кроз формалну
или неформалну едукацију које потврђују компетенце учесника
конкурса, препоруке претходних послодаваца (уколико поседује). Уз пријаву на конкурс приложити: оверену фотокопију дипломе о стеченом образовању, фотокопију или оригинал извода
из матичне књиге рођених, фотокопију или оригинал уверења
о држављанству Републике Србије, CV (са сликом), фотокопију
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радне књижице (страница са општим подацима, странице на
којима је исказан радни стаж, уколико га има), лекарско уверење о општој здравственој способности за рад (не старије од 6
месеци), уверење основног суда да кандидат није под истрагом и
да против њега није подигнута оптужница, уверење полицијске
управе да кандидат није осуђиван за кривична дела на безусловну казну затвора од најмање 6 месеци или за кривично дело које
га чини неподобним за обављање послова у државном органу,
фотокопију возачке дозволе о поседовању Б категорије, фотокопију личне карте (ако је чипована, доставити очитану), уколико кандидат поседује доказ о познавању енглеског језика, рада
на рачунару, препоруке претходних послодаваца, сертификате/
дипломе/лиценце/потврде о стручној оспособљености стечене
кроз формалну или неформалну едукацију, пожељно доставити
фотокопије.
ОСТАЛО: Пријаве са комплетном докуметацијом доставити у
затвореној коверти, на горенаведену адресу, са назнаком: „За
избор кандидата - за послове: стручни сарадник за инвестиције
у зградарство - пријава на оглас (име и презиме) - не отварај“.
Пријаве доставити путем поште или лично, на шалтер писарнице.
Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати. Ближа
обавештења у вези са огласом могу се добити путем телефона:
0230/410-115. Рок за подношење пријава је 07.04.2015. године.
Радни однос се заснива на неодређено време са пробним радом
од 6 месеци.

Начелник Сектора за економске и
финансијске послове
УСЛОВИ: VII степен стручне спреме економске струке, поседовање лиценце/потврде овлашћеног рачуновође; преко 10 година
радног искуства у јавном сектору (комунална делатност) на истим
или сличним пословима; да учеснику конкурса раније није престајао радни однос због повреде дужности из радног односа, да
није осуђиван, да се против учесника конкурса не води кривични поступак; да је држављанин РС, лекарско уверење о општој
здравственој способности за рад; познавање рада на рачунару;
поседовање возачке дозволе Б категорије. Пожељно поседовати
сертификате/дипломе/лиценце/потврде о стурчној оспособљености стечене кроз формалну или неформалну едукацију које
потврђују компетенце учесника конкурса, препоруке претходних
послодаваца (уколико поседује). Уз пријаву на конкурс приложити: оверену фотокопију дипломе о стеченом образовању, фотокопија лиценце/потврде овлашћеног рачуновође, фотокопију
или оригинал извода из матичне књиге рођених, фотокопију или
оригинал уверења о држављанству Републике Србије, CV (са сликом), фотокопију радне књижице (страница са општим подацима,
странице на којима је исказан радни стаж) или потврда од послодавца, лекарско уверење о општој здравственој способности за
рад (не старије од 6 месеци), уверење основног суда да кандидат
није под истрагом и да против њега није подигнута оптужница,
уверење полицијске управе да кандидат није осуђиван за кривична дела на безусловну казну затвора од најмање 6 месеци
или за кривично дело које га чини неподобним за обављање
послова у државном органу, фотокопију возачке дозволе о поседовању Б категорије, фотокопију личне карте (ако је чипована,
доставити очитану), уколико кандидат поседује доказ о познавању енглеског језика, рада на рачунару, препоруке претходних
послодаваца, сертификате/дипломе/лиценце/потврде о стручној
оспособљености стечене кроз формалну или неформалну едукацију, пожељно доставити фотокопије.
ОСТАЛО: Пријаве са комплетном докуметацијом доставити у
затвореној коверти, на горенаведену адресу, са назнаком: „За
избор кандидата - за послове начелника Сектора за економске
и финансијске послове - пријава на оглас (име и презиме) - не
отварај“. Пријаве доставити путем поште или лично, на шалтер
писарнице. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати. Ближа обавештења у вези са огласом могу се добити
путем телефона: 0230/410-115. Рок за подношење пријава је
07.04.2015. године. Радни однос се заснива на неодређено време
са пробним радом од 6 месеци.
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Начелник Сектора за правне и опште
послове
УСЛОВИ: VII степен стручне спреме - дипломирани правник,
поседовање лиценце/потврде о положеном правосудном испиту
и стручном испиту за извршиоца; преко 5 година радног искуства
на правним пословима; познавање 2 страна језика (напредни
ниво), да учеснику конкурса раније није престајао радни однос
због повреде дужности из радног односа, да није осуђиван, да
се против учесника конкурса не води кривични поступак; да је
држављанин РС, лекарско уверење о општој здравственој способности за рад; познавање рада на рачунару; поседовање возачке
дозволе Б категорије. Пожељно поседовати сертификате/дипломе/лиценце/потврде о стручној оспособљености стечене кроз
формалну или неформалну едукацију које потврђују компетенце
учесника конкурса, препоруке претходних послодаваца (уколико
поседује). Уз пријаву на конкурс приложити: оверену фотокопију
дипломе о стеченом образовању, фотокопија лиценце/потврде о
положеном правосудном испиту и фотокопија лиценце/потврде о
положеном стручном испиту за извршиоца, фотокопију или оригинал извода из матичне књиге рођених, фотокопију или оригинал уверења о држављанству Републике Србије, CV (са сликом),
фотокопију радне књижице (страница са општим подацима, странице на којима је исказан радни стаж) или потврда од послодавца, лекарско уверење о општој здравственој способности за рад
(не старије од 6 месеци), уверење основног суда да кандидат није
под истрагом и да против њега није подигнута оптужница, уверење полицијске управе да кандидат није осуђиван за кривична
дела на безусловну казну затвора од најмање 6 месеци или за
кривично дело које га чини неподобним за обављање послова у
државном органу, фотокопију возачке дозволе о поседовању Б
категорије, фотокопију личне карте (ако је чипована, доставити
очитану), уколико кандидат поседује доказ о познавању енглеског језика, рада на рачунару, препоруке претходних послодаваца, сертификате/дипломе/лиценце/потврде о стручној оспособљености стечене кроз формалну или неформалну едукацију,
пожељно доставити фотокопије.
ОСТАЛО: Пријаве са комплетном докуметацијом доставити у
затвореној коверти, на горенаведену адресу, са назнаком: „За
избор кандидата - за послове начелника Сектора за правне и
опште послове - пријава на оглас (име и презиме) - не отварај“.
Пријаве доставити путем поште или лично, на шалтер писарнице.
Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати. Ближа
обавештења у вези са огласом могу се добити путем телефона:
0230/410-115. Рок за подношење пријава је 07.04.2015. године.
Радни однос се заснива на неодређено време са пробним радом
од 6 месеци.

Стручни сарадник Службе за
инфраструктуру
УСЛОВИ: VII степен стручне спреме (завршен електротехнички
факултет, ПМФ или технички факултет), најмање 1 година радног искуства на одржавању система и мреже рачунара у Windows
окружењу; знање Windows сервер и клијент оперативних система, Netapp Storage; познавање енглеског језика (напредни
ниво); да учеснику конкурса раније није престајао радни однос
због повреде дужности из радног односа, да није осуђиван, да
се против учесника конкурса не води кривични поступак; да је
држављанин РС, лекарско уверење о општој здравственој способности за рад; познавање рада на рачунару; поседовање
возачке дозволе Б категорије. Пожељно поседовати сертификате/дипломе/лиценце/потврде о стручној оспособљености стечене кроз формалну или неформалну едукацију које потврђују
компетенце учесника конкурса, препоруке претходних послодаваца (уколико поседује). Уз пријаву на конкурс приложити: оверену фотокопију дипломе о стеченом образовању, фотокопију
или оригинал извода из матичне књиге рођених, фотокопију или
оригинал уверења о држављанству Републике Србије, CV (са сликом), фотокопију радне књижице (страница са општим подацима,
странице на којима је исказан радни стаж) или потврда од послоБесплатна публикација о запошљавању

давца, лекарско уверење о општој здравственој способности за
рад (не старије од 6 месеци), уверење основног суда да кандидат
није под истрагом и да против њега није подигнута оптужница,
уверење полицијске управе да кандидат није осуђиван за кривична дела на безусловну казну затвора од најмање 6 месеци
или за кривично дело које га чини неподобним за обављање
послова у државном органу, фотокопија возачке дозволе о поседовању Б категорије, фотокопију личне карте (ако је чипована,
доставити очитану), уколико кандидат поседује доказ о познавању енглеског језика, рада на рачунару, препоруке претходних
послодаваца, сертификате/дипломе/лиценце/потврде о стручној
оспособљености стечене кроз формалну или неформалну едукацију, пожељно доставити фотокопије.
ОСТАЛО: Пријаве са комплетном докуметацијом доставити у
затвореној коверти, на горенаведену адресу, са назнаком: „За
избор кандидата - за послове стручног сарадника Службе за
инфраструктуру - пријава на оглас (име и презиме) - не отварај“.
Пријаве доставити путем поште или лично, на шалтер писарнице.
Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати. Ближа
обавештења у вези са огласом могу се добити путем телефона:
0230/410-115. Рок за подношење пријава је 07.04.2015. године.
Радни однос се заснива на неодређено време са пробним радом
од 6 месеци.

Стручни сарадник за протокол
УСЛОВИ: IV, VI, VII степен стручне спреме (било ког занимања),
пожељно радно искуство на истим или сличним пословима; да
учеснику конкурса раније није престајао радни однос због повреде дужности из радног односа, да није осуђиван, да се против
учесника конкурса не води кривични поступак; да је држављанин РС, лекарско уверење о општој здравственој способности
за рад; познавање рада на рачунару; познавање енглеског језика (средњи ниво); поседовање возачке дозволе Б категорије.
Пожељно поседовати сертификате/дипломе/лиценце/потврде о
стручној оспособљености стечене кроз формалну или неформалну едукацију које потврђују компетенце учесника конкурса, препоруке претходних послодаваца (уколико поседује). Уз пријаву
на конкурс приложити: оверену фотокопију дипломе о стеченом
образовању, фотокопију или оригинал извода из матичне књиге рођених, фотокопију или оригинал уверења о држављанству
Републике Србије, CV (са сликом), фотокопију радне књижице
(страница са општим подацима, странице на којима је исказан
радни стаж - уколико га има), лекарско уверење о општој здравственој способности за рад (не старије од 6 месеци), уверење
основног суда да кандидат није под истрагом и да против њега
није подигнута оптужница, уверење полицијске управе да кандидат није осуђиван за кривична дела на безусловну казну затвора
од најмање 6 месеци или за кривично дело које га чини неподобним за обављање послова у државном органу, фотокопију возачке дозволе о поседовању Б категорије, фотокопију личне карте
(ако је чипована, доставити очитану), уколико кандидат поседује
доказ о познавању енглеског језика, рада на рачунару, препоруке претходних послодаваца, сертификате/дипломе/лиценце/
потврде о стручној оспособљености стечене кроз формалну или
неформалну едукацију, пожељно доставити фотокопије.
ОСТАЛО: Пријаве са комплетном докуметацијом доставити у
затвореној коверти, на горенаведену адресу, са назнаком: „За
избор кандидата - за послове стручног сарадника за протокол
- пријава на оглас (име и презиме) - не отварај“. Пријаве доставити путем поште или лично, на шалтер писарнице. Непотпуне и
неблаговремене пријаве неће се разматрати. Ближа обавештења
у вези са огласом могу се добити путем телефона: 0230/410-115.
Рок за подношење пријава је 07.04.2015. године. Радни однос се
заснива на неодређено време са пробним радом од 6 месеци.

Стручни сарадник за пи-ар и маркетинг
УСЛОВИ: VII степен стручне спреме (факултет политичких наука, маркетинг, пи-ар, сродни факултети), радно искуство у јав01.04.2015. | Број 615 |
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ном сектору од минимум 5 година на истим или сличним пословима; да учеснику конкурса раније није престајао радни однос
због повреде дужности из радног односа, да није осуђиван, да
се против учесника конкурса не води кривични поступак; да је
држављанин РС, лекарско уверење о општој здравственој способности за рад; познавање рада на рачунару; познавање енглеског
језика (средњи ниво); поседовање возачке дозволе Б категорије.
Пожељно поседовати сертификате/дипломе/лиценце/потврде о
стручној оспособљености стечене кроз формалну или неформалну едукацију које потврђују компетенце учесника конкурса, препоруке претходних послодаваца (уколико поседује). Уз пријаву
на конкурс приложити: оверену фотокопију дипломе о стеченом
образовању, фотокопију или оригинал извода из матичне књиге рођених, фотокопију или оригинал уверења о држављанству
Републике Србије, CV (са сликом), фотокопију радне књижице
(страница са општим подацима, странице на којима је исказан
радни стаж), лекарско уверење о општој здравственој способности за рад (не старије од 6 месеци), уверење основног суда
да кандидат није под истрагом и да против њега није подигнута
оптужница, уверење полицијске управе да кандидат није осуђиван за кривична дела на безусловну казну затвора од најмање
6 месеци или за кривично дело које га чини неподобним за
обављање послова у државном органу, фотокопију возачке дозволе о поседовању Б категорије, фотокопију личне карте (ако је
чипована, доставити очитану), уколико кандидат поседује доказ
о познавању енглеског језика, рада на рачунару, препоруке претходних послодаваца, сертификате/дипломе/лиценце/потврде о
стручној оспособљености стечене кроз формалну или неформалну едукацију, пожељно доставити фотокопије.
ОСТАЛО: Пријаве са комплетном докуметацијом доставити у
затвореној коверти, на горенаведену адресу, са назнаком: „За
избор кандидата - за послове стручног сарадника за ПР и маркетинг- пријава на оглас (име и презиме) - не отварај“. Пријаве доставити путем поште или лично, на шалтер писарнице.
Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати. Ближа
обавештења у вези са огласом могу се добити путем телефона:
0230/410-115. Рок за подношење пријава је 07.04.2015. године.
Радни однос се заснива на неодређено време са пробним радом
од 6 месеци.

Портир
УСЛОВИ: IV степен стручне спреме (било ког смера), да учеснику
конкурса раније није престајао радни однос због повреде дужности из радног односа, да није осуђиван, да се против учесника конкурса не води кривични поступак; да је држављанин РС,
лекарско уверење о општој здравственој способности за рад;
познавање рада на рачунару; поседовање возачке дозволе Б
категорије. Пожељно поседовати сертификате/дипломе/лиценце/потврде о стручној оспособљености стечене кроз формалну
или неформалну едукацију које потврђују компетенце учесника
конкурса, препоруке претходних послодаваца (уколико поседује). Уз пријаву на конкурс приложити: оверену фотокопију дипломе о стеченом образовању, фотокопију или оригинал извода
из матичне књиге рођених, фотокопију или оригинал уверења
о држављанству Републике Србије, CV (са сликом), фотокопију
радне књижице (страница са општим подацима, странице на
којима је исказан радни стаж - уколико поседује), лекарско уверење о општој здравственој способности за рад (не старије од 6
месеци), уверење основног суда да кандидат није под истрагом и
да против њега није подигнута оптужница, уверење полицијске
управе да кандидат није осуђиван за кривична дела на безусловну казну затвора од најмање 6 месеци или за кривично дело које
га чини неподобним за обављање послова у државном органу,
фотокопија возачке дозволе о поседовању „Б“ категорије, фотокопију личне карте (ако је чипована, доставити очитану), уколико
кандидат поседује доказ о познавању рада на рачунару, препоруке претходних послодаваца, сертификате/дипломе/лиценце/
потврде о стручној оспособљености стечене кроз формалну или
неформалну едукацију, пожељно доставити фотокопије.
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ОСТАЛО: Пријаве са комплетном докуметацијом доставити у
затвореној коверти, на горенаведену адресу, са назнаком: „За
избор кандидата - за послове портира - пријава на оглас (име и
презиме) - не отварај“. Пријаве доставити путем поште или лично, на шалтер писарнице. Непотпуне и неблаговремене пријаве
неће се разматрати. Ближа обавештења у вези са огласом могу се
добити путем телефона: 0230/410-115. Рок за подношење пријава је 07.04.2015. године. Радни однос се заснива на неодређено
време са пробним радом од 6 месеци.

Зидар
УСЛОВИ: III или IV степен стручне спреме у наведеном занимању; радно искуство преко 5 година у струци; да учеснику конкурса раније није престајао радни однос због повреде дужности
из радног односа, да није осуђиван, да се против учесника конкурса не води кривични поступак; да је држављанин РС, лекарско
уверење о општој здравственој способности за рад; поседовање
возачке дозволе Б категорије. Пожељно поседовати сертификате/дипломе/лиценце/потврде о стручној оспособљености стечене кроз формалну или неформалну едукацију које потврђују компетенце учесника конкурса, препоруке претходних послодаваца
(уколико поседује). Уз пријаву на конкурс приложити: оверену
фотокопију дипломе о стеченом образовању, фотокопију или
оригинал извода из матичне књиге рођених, фотокопију или оригинал уверења о држављанству Републике Србије, CV (са сликом), фотокопију радне књижице (страница са општим подацима,
странице на којима је исказан радни стаж), лекарско уверење о
општој здравственој способности за рад (не старије од 6 месеци),
уверење основног суда да кандидат није под истрагом и да против њега није подигнута оптужница, уверење полицијске управе
да кандидат није осуђиван за кривична дела на безусловну казну
затвора од најмање 6 месеци или за кривично дело које га чини
неподобним за обављање послова у државном органу, фотокопију возачке дозволе о поседовању Б категорије, фотокопију личне карте (ако је чипована, доставити очитану).
ОСТАЛО: Пријаве са комплетном докуметацијом доставити у
затвореној коверти, на горенаведену адресу, са назнаком: „За
избор кандидата - за послове зидара - пријава на оглас (име и
презиме) - не отварај“. Пријаве доставити путем поште или лично, на шалтер писарнице. Непотпуне и неблаговремене пријаве
неће се разматрати. Ближа обавештења у вези са огласом могу се
добити путем телефона: 0230/410-115. Рок за подношење пријава је 07.04.2015. године. Радни однос се заснива на неодређено
време са пробним радом од 6 месеци.

Бравар - варилац
УСЛОВИ: III или IV степен стручне спреме у наведеном занимању; радно искуство преко 5 година у струци; да поседује атест
за вариоца, да учеснику конкурса раније није престајао радни
однос због повреде дужности из радног односа, да није осуђиван, да се против учесника конкурса не води кривични постпуак;
да је држављанин РС, лекарско уверење о општој здравственој
способности за рад; поседовање возачке дозволе Б категорије.
Пожељно поседовати сертификате/дипломе/лиценце/потврде о
стручној оспособљености стечене кроз формалну или неформалну едукацију које потврђују компетенце учесника конкурса, препоруке претходних послодаваца (уколико поседује). Уз пријаву
на конкурс приложити: оверену фотокопију дипломе о стеченом
образовању, фотокопију или оригинал извода из матичне књиге рођених, фотокопију или оригинал уверења о држављанству
Републике Србије, CV (са сликом), фотокопију радне књижице
(страница са општим подацима, странице на којима је исказан
радни стаж), лекарско уверење о општој здравственој способности за рад (не старије од 6 месеци), уверење основног суда
да кандидат није под истрагом и да против њега није подигнута
оптужница, уверење полицијске управе да кандидат није осуђиван за кривична дела на безусловну казну затвора од најмање
6 месеци или за кривично дело које га чини неподобним за
обављање послова у државном органу, фотокопију возачке дозНационална служба за запошљавање • www.nsz.gov.rs
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воле о поседовању Б категорије, фотокопију личне карте (ако је
чипована, доставити очитану).
ОСТАЛО: Пријаве са комплетном докуметацијом доставити у
затвореној коверти, на горе наведену адресу, са назнаком: „За
избор кандидата - за послове бравара - пријава на оглас (име и
презиме) - не отварај“. Пријаве доставити путем поште или лично, на шалтер писарнице. Непотпуне и неблаговремене пријаве
неће се разматрати. Ближа обавештења у вези са огласом могу се
добити путем телефона: 0230/410-115. Рок за подношење пријава је 07.04.2015. године. Радни однос се заснива на неодређено
време са пробним радом од 6 месеци.

Лаборант
УСЛОВИ: IV степен стручне спреме у наведеном занимању;
радно искуство преко 5 година у струци; да учеснику конкурса
раније није престајао радни однос због повреде дужности из
радног односа, да није осуђиван, да се против учесника конкурса не води кривични поступак; да је држављанин Републике
Србије, лекарско уверење о општој здравственој способности за
рад; познавање рада на рачунару; познавање енглеског језика (средњи ниво); поседовање возачке дозволе „Б“ категорије.
Пожељно поседовати сертификате/дипломе/лиценце/потврде о
стручној оспособљености стечене кроз формалну или неформалну едукацију које потврђују компетенце учесника конкурса, препоруке претходних послодаваца (уколико поседује). Уз пријаву
на конкурс приложити: оверену фотокопију дипломе о стеченом
образовању, фотокопију или оригинал извода из матичне књиге рођених, фотокопију или оригинал уверења о држављанству
Републике Србије, CV (са сликом), фотокопију радне књижице
(страница са општим подацима, странице на којима је исказан
радни стаж), лекарско уверење о општој здравственој способности за рад (не старије од 6 месеци), уверење основног суда
да кандидат није под истрагом и да против њега није подигнута
оптужница, уверење полицијске управе да кандидат није осуђиван за кривична дела на безусловну казну затвора од најмање
6 месеци или за кривично дело које га чини неподобним за
обављање послова у државном органу, фотокопију возачке дозволе о поседовању Б категорије, фотокопију личне карте (ако је
чипована, доставити очитану), уколико кандидат поседује доказ
о познавању енглеског језика, рада на рачунару, препоруке претходних послодаваца, сертификате/дипломе/лиценце/потврде о
стручној оспособљености стечене кроз формалну или неформалну едукацију, пожељно доставити фотокопије.
ОСТАЛО: Пријаве са комплетном докуметацијом доставити у
затвореној коверти, на горенаведену адресу, са назнаком: „За
избор кандидата - за послове лаборанта - пријава на оглас (име и
презиме) - не отварај“. Пријаве доставити путем поште или лично, на шалтер писарнице. Непотпуне и неблаговремене пријаве
неће се разматрати. Ближа обавештења у вези са огласом могу се
добити путем телефона: 0230/410-115. Рок за подношење пријава је 07.04.2015. године. Радни однос се заснива на неодређено
време са пробним радом од 6 месеци.

Благајник
УСЛОВИ: IV степен стручне спреме економског смера, минимум
5 година радног искуства у струци; да учеснику конкурса раније
није престајао радни однос због повреде дужности из радног
односа, да није осуђиван, да се против учесника конкурса не води
кривични поступак; да је држављанин РС, лекарско уверење о
општој здравственој способности за рад; познавање рада на
рачунару; пожељно поседовање возачке дозволе Б категорије.
Пожељно поседовати сертификате/дипломе/лиценце/потврде о
стручној оспособљености стечене кроз формалну или неформалну едукацију које потврђују компетенце учесника конкурса, препоруке претходних послодаваца (уколико поседује). Уз пријаву
на конкурс приложити: оверену фотокопију дипломе о стеченом
образовању, фотокопију или оригинал извода из матичне књиге рођених, фотокопију или оригинал уверења о држављанству
Бесплатна публикација о запошљавању

Републике Србије, CV (са сликом), фотокопију радне књижице
(страница са општим подацима, странице на којима је исказан
радни стаж), лекарско уверење о општој здравственој способности за рад (не старије од 6 месеци), уверење основног суда
да кандидат није под истрагом и да против њега није подигнута општужница, уверење полицијске управе да кандидат није
осуђиван за кривична дела на безусловну казну затвора од најмање 6 месеци или за кривично дело које га чини неподобним
за обављање послова у државном органу, фотокопија возачке
дозволе о поседовању Б категорије (уколико поседује), фотокопију личне карте (ако је чипована, доставити очитану), уколико
кандидат поседује доказ о познавању рада на рачунару, препоруке претходних послодаваца, сертификате/дипломе/лиценце/
потврде о стручној оспособљености стечене кроз формалну или
неформалну едукацију, пожељно доставити фотокопије.
ОСТАЛО: Пријаве са комплетном докуметацијом доставити у
затвореној коверти, на горенаведену адресу, са назнаком: „За
избор кандидата - за послове благајника - пријава на оглас (име
и презиме) - не отварај“. Пријаве доставити путем поште или лично, на шалтер писарнице. Непотпуне и неблаговремене пријаве
неће се разматрати. Ближа обавештења у вези са огласом могу се
добити путем телефона: 0230/410-115. Рок за подношење пријава је 07.04.2015. године. Радни однос се заснива на неодређено
време са пробним радом од 6 месеци.

Интерни ревизор
УСЛОВИ: VI или VII степен стручне спреме (економског, правног
смера или менаџер); поседовање потврде о положеном испиту за
овлашћеног интерног ревизора у јавном сектору; радно искуство
преко 5 година у струци у јавном сектору; да учеснику конкурса раније није престајао радни однос због повреде дужности из
радног односа, да није осуђиван, да се против учесника конкурса не води кривични поступак; да је држављанин РС, лекарско
уверење о општој здравственој способности за рад; познавање
рада на рачунару; поседовање возачке дозволе Б категорије.
Пожељно поседовати сертификате/дипломе/лиценце/потврде
о стручној оспособљености стечене кроз формалну или неформалну едукацију које потврђују компетенце учесника конкурса, препоруке претходних послодаваца (уколико поседује). Уз
пријаву на конкурс приложити: оверену фотокопију дипломе о
стеченом образовању, фотокопију потврде о положеном испиту
за овлашћеног интерног ревизора у јавном сектору; фотокопију
или оригинал извода из матичне књиге рођених, фотокопију или
оригинал уверења о држављанству РС, CV (са сликом), фотокопију радне књижице (страница са општим подацима, странице
на којима је исказан радни стаж - уколико га има), лекарско уверење о општој здравственој способности за рад (не старије од 6
месеци), уверење основног суда да кандидат није под истрагом и
да против њега није подигнута оптужница, уверење полицијске
управе да кандидат није осуђиван за кривична дела на безусловну казну затвора од најмање 6 месеци или за кривично дело које
га чини неподобним за обављање послова у државном органу,
фотокопију возачке дозволе о поседовању Б категорије, фотокопију личне карте (ако је чипована, доставити очитану), уколико кандидат поседује доказ о познавању енглеског језика, рада
на рачунару, препоруке претходних послодаваца, сертификате/
дипломе/лиценце/потврде о стручној оспособљености стечене
кроз формалну или неформалну едукацију, пожељно доставити
фотокопије.
ОСТАЛО: Пријаве са комплетном докуметацијом доставити у
затвореној коверти, на горенаведену адресу, са назнаком: „За
избор кандидата - за послове интерног ревизора - пријава на
оглас (име и презиме) - не отварај“. Пријаве доставити путем
поште или лично, на шалтер писарнице. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати. Ближа обавештења у вези
са огласом могу се добити путем телефона: 0230/410-115. Рок за
подношење пријава је 07.04.2015. године. Радни однос се заснива на неодређено време са пробним радом од 6 месеци.
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К РА Г У Ј Е В А Ц
ОПШТИНСКА УПРАВА
ОПШТИНЕ РАЧА

34210 Рача, Карађорђева 48
тел. 034/ 751-175

Грађевински инспектор
УСЛОВИ: високо образовање у области грађевинских наука стечено на студијама другог степена грађевинарства (мастер академске студије, мастер струковне студије, специјалистичке академске студије, специјалистичке струковне студије), односно
дипломирани инжењер грађевинарства или лице са високим
образовањем одговарајуће струке односно смера на судијама
другог степена архитектуре (мастер академске студије, мастер
струковне студије, специјалистичке академске студије, специјалистичке струковне студије), односно дипломирани инжењер
архитектуре, или високо образовање на студијама првог степена грађевинске или архитектонске струке односно виша школска
спрема архитектонске или грађевинске струке; 3 године радног
искуства у струци; положен државни стручни испит за рад у органима управе; положен испит за управљање моторним возилом
Б категорије; познавање рада на рачунару. Сваки кандидат је у
обавези да уз молбу достави следећу документацију, у складу
са чланом 6 Закона о радним односима у државним органима:
оверену фотокопију дипломе о стеченој стручној спреми; 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; фотокопију возачке
дозволе; сертификат за познавање рада на рачунару; уверење
о држављанству; извод из матичне књиге рођених; лекарско
уверење о општој здравственој способности; потврду о радном
искуству и уверење о положеном државном стручном испиту за
рад у органима управе.

Извршилац за послове евиденције
присутности запослених на раду и
заказаних пријема грађана
УСЛОВИ: особа са инвалидитетом; III степен, КВ радник трговачког смера. Сваки кандидат је у обавези да уз молбу достави
следећу документацију, у складу са чланом 6 Закона о радним
односима у државним органима: оверену фотокопију дипломе о
стеченој стручној спреми; извод из матичне књиге рођених; 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 о
држављанству и уверење о степену инвалидитета.
ОСТАЛО: Пријаве са оригиналним документима или овереним
фотокопијама као доказима о испуњавању услова, не старијим
од 6 месеци, доставити у коверти са назнаком: „Пријава на оглас“
и називом радног места на које се конкурише, Општинској управи
Општине Рача, на горенаведену адресу. Непотпуне и неблаговремене пријаве, као и пријаве са приложеним, а неовереним фотокопијама, неће бити узете у разматрање.

К РА Љ Е В О
ГРАД КРАЉЕВО
ГРАДСКА УПРАВА

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

Административно-технички послови
месних заједница

у Одељењу за заједничке послове, на одређено
време до годину дана, због повећаног обима посла
УСЛОВИ: средња стручна спрема друштвеног, природно-математичког или техничко-технолошког смера или гимназија (IV степен
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стручне спреме); положен државни стручни испит и најмање 1
година радног искуства у струци; познавање рада на рачунару.

Управни послови из области саобраћаја

у Одељењу за урбанизам, грађевинарство и
стамбено-комуналне делатности, на одређено време
до годину дана, због повећаног обима посла
УСЛОВИ: стечено високо образовање на студијама првог степена из научне области правне науке (основне академске студије,
основне струковне студије), односно на студијама у трајању од
најмање 3 године (VI степен стручне спреме); положен државни стручни испит и најмање 1 година радног искуства у струци;
познавање рада на рачунару.
ОСТАЛО: Пријаве се могу предати лично, на шалтеру 1 и 2 Градског услужног центра или поштом на адресу: Градска управа
града Краљева - Одељење за општу управу, Трг Јована Сарића
1, са назнаком: „За оглас“, у року од 8 дана од дана објављивања у публикацији „Послови“. Уз пријаву кандидати су дужни да
доставе доказе о испуњавању општих и посебних услова: доказ
о школској спреми, извод из матичне књиге рођених, уверење о
држављанству Републике Србије (не старије од 6 месеци), доказ
о радном искуству у струци, доказ о положеном државном стручном испиту (за рад у органима државне управе), уверење да лице
није осуђивано за кривично дело на безусловну казну затвора од
најмање 6 месеци или за кажњиво дело које га чини неподобним
за обављање послова у државном органу, издато од надлежне
полицијске управе (не старије од 6 месеци), доказ о познавању
рада на рачунару, а изабрани кандидати по извршеном избору и
лекарско уверење. Пријаве уз које нису приложени сви потребни
докази, у оригиналу или овереној фотокопији, као и неблаговремене пријаве, неће се разматрати.

ЛОЗНИЦ А
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ
ОПШТИНЕ ЉУБОВИЈА

15320 Љубовија, В. Мишића 45
тел. 015/561-411

Општински правобранилац
на период од 5 година

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, завршен правни факултет;
положен правосудни испит, да је кандидат достојан правобранилачке функције и да има најмање 3 године радног искуства у
струци, после положеног правосудног испита. Општи услови из
члана 6 Закона о радним односима у државним органима („Службени гласник РС“, бр. 48/91, 66/91, 44/98, 49/99, 34/01 и 39/02):
да је кандидат држављанин РС; да је пунолетан; да има општу
здравствену способност; доказ о радном искуству; прописана
стручна спрема; да није осуђиван за кривично дело које га чини
неподобним за обављање послова у државним органима, као и
услови прописани законом о правобранилаштву („Службени гласник РС“, бр 5/14). Пријаве на конкурс са доказима о испуњавању
услова конкурса подносе се у року од 15 дана од дана објављивања огласа, на наведену адресу. Непотпуне и неблаговремене
пријаве неће се узимати у разматрање.

БИБЛИОТЕКА „17. СЕПТЕМБАР“

15318 Мали Зворник, Краља Петра I 26
тел. 015/471-298

Директор
УСЛОВИ: Поред општих услова утврђених Законом, кандидат
мора да испуњава и следеће услове: да има високу стручну
спрему, да има најмање три године радног искуства у култури.
Уз пријаву доставити: оверене фотокопије дипломе, потврде о
радном искуству, уверења о држављанству, извода из матичне
књиге рођених, уверење да кандидат није осуђиван и да се проНационална служба за запошљавање • www.nsz.gov.rs

Администрација и управа

тив њега не води кривични поступак. Документација не сме бити
старија од 6 месеци. Пријаве слати на адресу установе, у року од
15 дана од дана објављивања конкурса. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узимати у разматрање.

ПОЖ АРЕВАЦ
ОПШТИНСКА УПРАВА

12300 Петровац на Млави, Српских владара 165

Стручни сарадник за послове ликвидатуре
на одређено време од шест месеци

УСЛОВИ: висока стручна спрема - економски факултет (VII степен стручне спреме), 1 година радног искуства, положен стручни
испит за рад у органима државне управе.

Виши сарадник за послове благајне и
обрачуна
на одређено време од шест месеци

УСЛОВИ: виша стручна спрема - економског смера (VI степен
стручне спреме), 1 година радног искуства, положен стручни
испит за рад у органима државне управе.

Виши сарадник из области предшколског и
школског образовања и бирачког списка
на одређено време од шест месеци

УСЛОВИ: виша стручна спрема економског смера (VI степен стручне спреме), 1 година радног искуства, положен стручни испит за
рад у органима државне управе.

Виши референт, административни послови
за Општинско веће
на одређено време од шест месеци

УСЛОВИ: средња стручна спрема - гимназија или економска школа (IV степен стручне спреме), 1 година радног искуства, положен стручни испит за рад у органима државне управе.

Виши референт, административни послови
на одређено време од шест месеци

УСЛОВИ: средња стручна спрема (IV степен стручне спреме), 1
година радног искуства, положен стручни испит за рад у органима државне управе.
ОСТАЛО: Уз пријаву на оглас доставити доказе: да је лице
држављанин Републике Србије - уверење о држављанству,
извод из матичне књиге рођених, фотокопију личне карте (све
странице), да има прописану стручну спрему (оверена фотокопија дипломе), доказ да има прописано радно искуство (оверена фотокопија радне књижице), уверење о општој здравстеној
способности (лекарско уверење), уверење да се не води истрага,
нити се спроводе истражне радње, нити се води кривични поступак по оптужници и оптужном предлогу који није правноснажно
окончан; уверење да кандидат није осуђиван за кривично дело на
безусловну казну затвора од најмање 6 месеци или за кажњиво
дело које га чини неподобним за обављање послова у државном
органу. Оглас је отворен 8 дана од дана објављивања. Пријаве на
оглас са потребном документацијом слати на адресу: Општинска
управа, Српских владара 165, 12300 Петровац на Млави.

ОПШТИНСКА УПРАВА

12300 Петровац на Млави, Српских владара 165

Виши сарадник, пословни секеретар
на одређено време од 12 месеци

УСЛОВИ: виша пословна школа (VI степен стручне спреме), 3
године радног искуства, положен стручни испит за рад у органима државне управе. Уз пријаву на оглас доставити доказ: да је
лице држављанин Републике Србије - уверење о држављанству,
извод из матичне књиге рођених, фотокопија личне карте (све
странице), да има прописану стручну спрему (оверена фотокопија дипломе), доказ да има прописано радно искуство (оверена фотокопија радне књижице), уверење о општој здравстеној
способности (лекарско уверење), уверење да се не води истрага, нити се спроводе истражне радње, нити се води кривични
поступак по оптужници и оптужном предлогу који није правноснажно окончан, уверење да није осуђиван за кривично дело на
безусловну казну затвора од најмање 6 месеци или за кажњиво
дело које га чини неподобним за обављање послова у државном
органу. Оглас је отворен 8 дана од дана објављивања. Пријаве на
оглас са потребном документацијом слати на адресу: Општинска
управа, Српских владара 165, 12300 Петровац на Млави.

ПРОКУПЉЕ
НАРОДНА БИБЛИОТЕКА ЖИТОРАЂА
18412 Житорађа, Топлички хероји 53а
тел. 027/8362-074

Директор
УСЛОВИ: висока стручна спрема друштвеног смера: педагошког,
филозофског, социолошког, правног, економског; најмање три
године радног искуства у области културе на рукуводећем месту;
да поседује организаторске способности; да је држављанин Републике Србије; да није осуђиван, да се против њега не води и да
против њега није подигнута оптужница за кривична дела која
се гоне по службеној дужности; општа здравствена способност.
Конкурсна документација за избор кандидата за директора мора
да садржи: предлог програма рада и развоја библиотеке за период од 4 године, оверену копију дипломе о стеченој стручној спреми, оверену копију радње књижице или доказ о радном искуству,
биографију која мора да садржи елементе који доказују стручност из делокруга рада установе културе са кратким прегледом
остварених резултата у раду, уверење надлежног органа да се
против њега не води истрага и да против њега није подигнута
оптужница (не старије од 6 месеци) за кривична дела која се гоне
по службеној дужности, извод из матичне књиге рођених, уверење о држављанству (не старије од 6 месеци), оверену копију
личне карте, доказ о општој здравственој способности - лекарско уверење (оригинал), сагласност матичне библиотеке. Рок за
подношење пријава је 15 дана од дана објављивања, на адресу
библиотеке.

Први утисак је најважнијибудите испред свих

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

Послови за извршење буџета, обрачун
зарада и послови рачунополагача
буџетских корисника
УСЛОВИ: VI/1 ВШС, основне академске студије првог степена
економског смера или основне струковне студије пословно-менаџерског смера, положен стручни испит и једна година радног
искуства у струци.

Послови рефераде за скупштинске послове
УСЛОВИ: VII ВСС, високо образовање стечено на студијама другог степена (дипломске академске студије - мастер правник)
дипломирани правник; положен стручни испит и три године радног искуства у струци. Општи услови: да је кандидат држављанин Републике Србије; да је пунолетан; да има општу здраствену
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.
ОСТАЛО: Пријаве на оглас са потребним доказима доставити
Служби за друштвене делатности, општу управу и заједничке
послове, број телефона 022/400-600, контакт Владимир Ристић,
у року од 8 дана од дана објављивања у публикацији „Послови“.
Непотпуне, неуредне и неблаговремене пријаве неће бити разматране.

ГРАД СРЕМСКА МИТРОВИЦА
ГРАДСКА УПРАВА ЗА ОПШТЕ И
ЗАЈЕДНИЧКЕ ПОСЛОВЕ

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

Спремачица

на одређено време до 12 месеци
УСЛОВИ: Поред општих услова прописаних чланом 6 Закона о
радним односима у државним органима („Службени гласник РС“,
број 48/91, 66/91, 44/98, 49/99, 34/01, 39/02, 49/05 и 23/13), кандидати треба да испуњавају и следеће посебне услове: основно
образовање. Уз пријаву на оглас доставити доказе о испуњавању
општих и посебних услова, у оригиналу или овереној фотокопији,
и то: диплому о стеченој стручној спреми, уверење о држављанству (не старије од 6 месеци), извод из матичне књиге рођених,
уверење полицијске управе да кандидат није осуђиван за кривично дело на безусловну казну затвора од најмање шест месеци или за кажњиво дело које га чини неподобним за обављање
послова у државном органу. Уверење о здравственој способности
доставља изабрани кандидат. Пријаве се подносе се начелнику
Градске управе за опште и заједничке послове Града Сремска
Митровица, на адресу Градске управе, са назнаком ,,За оглас послови спремачице“. Оглас је отворен 8 дана од дана објављивања у публикацији „Послови“. Непотпуне и неблаговремене
пријаве неће се разматрати. Информације на број телефона:
022/610-566, локал 143.

Национална служба
за запошљавање
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СУБОТИЦА
ГРАД СУБОТИЦА
ГРАДСКА УПРАВА

24000 Суботица, Трг слободе 1

Секретар Секретаријата за друштвене
делатности
УСЛОВИ: високо образовање из области друштвено-хуманистичких наука, стечено на студијама другог степена (дипломске академске студије - мастер, специјалистичке струковне студије или
специјалистичке академске студије), односно на основним студијама у трајању од најмање четири године, са најмање пет година радног искуства у струци. Положен државни стручни испит.
Познавање рада на рачунару.

ГРАД СУБОТИЦА
ГРАДСКА УПРАВА

24000 Суботица, Трг слободе 1

Секретар Секретаријата за комуналне
послове, енергетику и саобраћај
УСЛОВИ: стечено високо образовање из области економских,
правних наука или у пољу техничко-технолошких наука, на студијама другог степена (дипломске академске студије - мастер,
специјалистичке струковне студије или специјалистичке академске студије), односно на основним студијама у трајању од најмање четири године, са најмање пет година радног искуства у
струци. Положен државни стручни испит. Поред посебних услова
кандидати за заснивање радног односа на горенаведеном радном месту треба да испуњавају и следеће услове из члана 6 Закона о радним односима у државним органима: да су држављани
Републике Србије, да су пунолетни, да имају општу здравствену
способност, да нису осуђивани за кривично дело на безусловну
казну затвора од најмање шест месеци или за кажњиво дело које
их чини неподобним за обављање послова у државном органу.
Оглас остаје отворен 8 дана од дана објављивања. Пријаве на
oглас са доказима о испуњавању свих горенаведених услова за
заснивање радног односа, заинтересовани кандидати подносе
путем поште, на адресу Градска управа Суботица (Пријава на
oглас), Трг слободе 1, или лично у Градски услужни центар Града Суботице (приземље), Трг слободе1. Документацију којом се
доказује испуњеност услова из огласа кандидати подносе у оригиналу или оверене фотокопије или ће се у противном сматрати
да им је пријава непотпуна. Непотпуне и неблаговремено поднете пријаве неће бити узете у обзир приликом одлучивања о
избору кандидата.

В РА Њ Е
ОПШТИНА БУЈАНОВАЦ
ОПШТИНСКА УПРАВА

Бујановац, Карађорђа Петровића 115
тел. 017/651-103

Пословни референт

на одређено време до 12 месеци
УСЛОВИ: средња стручна спрема, односно IV степен стручне спреме, шест месеци радног искуства и положен стручни
испит. Поред горенаведених посебних услова, кандидат треба да
испуњава и следеће услове из члана 6 Закона о радним односима у државним органима: да је држављанин Републике Србије;
да је пунолетно лице; да има општу здравствену способност; да
има прописану стручну спрему; да није осуђиван за кривично
дело на безусловну казну затвора најмање до шест месеци или
за кажњиво дело које га чини неподобним за обављање послова у државном органу. Рок за пријављивање на оглас је 8 дана
од дана објављивања огласа у публикацији „Послови“. Пријаве
се подносе на адресу: Општина Бујановац - Општинска управа,
Национална служба за запошљавање • www.nsz.gov.rs
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17520 Бујановац, К. Петровића 115 или се непосредно предају
у писарници Општинске управе Бујановац, на истој адреси. Контакт телефон за добијање додатних информација у Општинској
управи: 017/651-103. Некомплетне и неблаговремене пријаве на
оглас неће се разматрати.

ВРШАЦ
ОПШТИНСКА УПРАВА ОПШТИНЕ ПЛАНДИШТЕ
26360 Пландиште, Војводе Путника 38
тел. 013/861-033

Стручни послови из области грађења и
урбанизма
на одређено време од две године

УСЛОВИ: да је лице држављанин РС; да је пунолетно; да има
општу здравствену способност; да није осуђивано за кривично
дело на безусловну казну затвора од најмање шест месеци или
за кажњиво дело које га чине неподобним за обављање послова
у државном органу; VII/1 степен стручне спреме, грађевински,
архитектонски, правни, рударско геолошки факултет, да има 1
годину радног искуства; да има положен стручни испит за рад у
државним органима. Пријаве поднети у року од 8 дана од дана
објављивања у публикацији „Послови“, на горенаведену адресу.

рада за мандатни период од четири године. Уз пријаву је неопходно доставити следећа документа: диплому или уверење о
дипломирању или оверене фотокопије, потврду о стручном испиту, потврду о радном стажу у струци, радну биографију, уверење
о држаљанству и извод из матичне књиге рођених, уверење о
здравственом стању, потврду да се не води кривични поступак,
потврду о некажњавању, контакт адресу и телефон. Конкурс је
отворен 8 дана од дана објављивања у публикацији „Послови“.
Пријаве слати на адресу: Библиотека „Бранко Радичевић“, Иве
Лоле Рибара 1, 23210 Житиште, са назнаком: „За Управни одбор
- пријава на конкурс“.

Трговина и услуге
SZR „BLONDY“

24000 Суботица, Ватрослава Лисинског 3
тел. 064/1751-477

Мушко - женски фризер
на одређено време 8 месеци

ЗАЈЕЧАР
ОПШТИНСКА УПРАВА КЊАЖЕВАЦ

УСЛОВИ: II, III, IV степен стручне спреме - фризер или лице без
обзира на врсту и степен стручне спреме, са искуством од најмање 6 месеци на траженим пословима. Пожељно знање мађарског језика. Јављање кандидата на горенаведени број телефона.
Оглас остаје отворен до 08.04.2015. године.

Координатор Канцеларије за младе

СТУДЕНТСКА ЗАДРУГА
„С СЕРВИС“

19350 Књажевац, Милоша Обилића 1
тел. 019/731-623

на одређено време до 3 месеца

УСЛОВИ: На оглас се могу пријавити кандидати који испуњавају
опште и посебне услове прописане Законом о раду, Законом о
радним односима у државним органима и Законом о локалној самоуправи. Кандидат треба да испуњава следеће услове: средња стручна спрема (IV степен стручне спреме), гимназија, положен стручни испит за рад у органима државне управе
(државни стручни испит), познавање рада на рачунару и најмање
једна година радног искуства са прописаном стручном спремом. Уз пријаву са биографијом кандидати су дужни да доставе: диплому о завршеној школи, уверење о положеном стручном испиту за рад у органима државне управе (државни стручни
испит), доказ о познавању рада на рачунару, доказ о поседовању
најмање једне године радног искуства са прописаном стручном
спремом, уверење о општем здравственом стању (за кандидата
који буде изабран), уверење о држављанству РС, извод из матичне књиге рођених, уверење да нису осуђивани за кривично
дело на безусловну казну затвора од најмање шест месеци или
за кажњиво дело које их чини неподобним за обављање послова
у државном органу. Документација се прилаже у оригиналу или
оверене фотокопије. Пријава на оглас са доказима о испуњавању
услова подноси се у року од 8 дана од дана објављивања у публикацији „Послови“, на писарници Општине Књажевац или послати
поштом на адресу: Општинска управа Књажевац, Милоша Обилића 1, са назнаком: „Пријава на оглас - не отварати“. Непотпуне
и неблаговремене пријаве неће се разматрати.

ЗРЕЊАНИН
БИБЛИОТЕКА „БРАНКО РАДИЧЕВИЋ“
23210 Житиште, Иве Лоле Рибара 1

Директор

на мандатни период од четири године
УСЛОВИ: Поред законом прописаних услова, кандидат мора да
испуњава и следеће услове: да има завршен факултет друштвених наука (VII/1 степен), положен стручни испит из библиотекарства, пет година радног искуства на руководећим и организационим пословима, пет и више година у струци, да понуди програм
Бесплатна публикација о запошљавању

Београд, Кнеза Милоша 4
e-mail: milica.stupar@sservis.rs

Оператер у производњи

привремени и повремени послови
5 извршилаца
Опис послова: разврставање и слагање палета, паковање картонске амбалаже, рад на производним машинама (производња
картонске амбалаже), одржавање хигијене производних просторија; рад у три смене.
УСЛОВИ: III степен стручне спреме, без обзира на образовни профил; радно искуство пожељно, али не и неопходно. Профил кандидата: висок ниво одговорности према раду, поузданост, брзина
и спретност у раду. Трајање конкурса: до 15. априла 2015. године. Заинтересовани кандидати могу своје радне биографије да
доставе на горе назначени мејл. Лице за контакт: Милица Ступар.

DOO „BB TIM-EXPERT“

21000 Нови Сад, Балзакова 47
тел. 063/577-622
e-mail: bbtimekspert@gmail.com

Лице за безбедност и здравље на раду
УСЛОВИ: VII степен стручне спреме у наведеном занимању, радно искуство 36 месеци, возачка дозвола „Б“ категорије, знање
рада на рачунару, положен стручни испит из безбедности и
здравља на раду. Пријаве (CV) слати искључиво на мејл. Рок за
пријављивање је до 24.04.2015. године.

Посао се не чека,
посао се тражи
01.04.2015. | Број 615 |
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Трговина и услуге

СЗР „БИЗИ ШТАМПА“

21000 Нови Сад, Петефи Шандора 166
тел. 064/3495-314
e-mail: bizistampans@gmail.com

Офсет машиниста

на одређено време 12 месеци
УСЛОВИ: V, IV или III степен стручне спреме графичког смера,
радно искуство 24 месеца, возачка дозвола Б категорије. Пријаве
на оглас слати путем мејла. Рок за пријављивање је 30 дана.

ФРИЗЕРСКИ САЛОН „ВИОЛЕТА ПЛУС“
21000 Нови Сад, Јанка Веселиновића 1
тел. 065/9448-448
e-mail: viomar@neobee.net

Фризер

2 извршиоца
УСЛОВИ: IV, III или II степен стручне спреме у наведеном занимању. Пробни рад 1 месец. Рок за пријављивање је 30 дана.

ДОО „ДОРМИСАНО“

21000 Нови Сад, Булевар Слободана Јовановића 4а
тел. 063/699-046
e-mail: dormisano.ugovori@gmail.com

Комерцијалиста

на одређено време 3 месеца
УСЛОВИ: VII, VI или IV степен стручне спреме у наведеном занимању, радно искуство 24 месеца, возачка дозвола Б категорије.
Пробни рад 1 месец. Рок за пријављивање је 30 дана.

SZR „MONARCH“

21203 Ветерник, Нова 17
тел. 065/4824-724
e-mail: office@monarch.rs

Металоглодач
УСЛОВИ: V, IV или III степен стручне спреме у наведеном занимању, радно искуство 24 месеца. Пробни рад 1 месец. Рок за
пријављивање је 30 дана.

„КОЛЕКТОР АТС“ ДОО

21000 Нови Сад, Приморска 86
e-mail: ats@kolektor.com

Извршилац за електроодржавање
УСЛОВИ: VI или IV степен стручне спреме електро смера, пожељно радно искуство, пожељно познавање једног страног језика и
рада на рачунару. Рок за пријављивање је 15 дана.

„КРЕДИТРЕФОРМ“ ДОО

11070 Нови Београд, Палмира Тољатија 5/III

Финансијски аналитичар

на одређено време до 3 месеца
УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, дипломирани економиста,
смер финансије, одлично знање рада на рачунару (Excel), знање
енглеског и/или немачког језика (виши ниво), радно искуство 12
месеци. Пријаве слати на и-мејл: office@creditreform.rs, у року од
15 дана од дана објављивања огласа.

Финансијски аналитичар

на одређено време до 3 месеца
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УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, дипломирани економиста,
смер финансије, одлично знање рада на рачунару (Excel), знање
енглеског и/или немачког језика (виши ниво), без радног искуства. Пријаве слати на и-мејл: office@creditreform.rs, у року од 15
дана од дана објављивања огласа.

Референт наплате потраживања
на одређено време до 3 месеца

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, дипломирани економиста,
смер финансије, одлично знање рада на рачунару (Excel), знање
енглеског и/или немачког језика (виши ниво), радно искуство 12
месеци. Пријаве слати на и-мејл: office@creditreform.rs, у року од
15 дана од дана објављивања огласа.

Референт наплате потраживања
на одређено време до 3 месеца

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, дипломирани економиста,
смер финансије, одлично знање рада на рачунару (Excel), знање
енглеског и/или немачког језика (виши ниво), без радног искуства. Пријаве слати на и-мејл: office@creditreform.rs, у року од 15
дана од дана објављивања огласа.

Технички секретар

на одређено време до 3 месеца
УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, дипломирани економиста,
смер финансије, одлично знање рада на рачунару (Excel), знање
енглеског и/или немачког језика (виши ниво). Пријаве слати на
и-мејл: office@creditreform.rs, у року од 15 дана од дана објављивања огласа.

CONTO TOO

21000 Нови Сад, Др Светислава Касапиновића 26а
тел. 021/6321-719
e-mail: contoknjigovodstvo@open.telekom.rs

Дипломирани економиста
УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме у занимању дипломирани
економиста, за обављање рачуноводствених, књиговодствених
и ревизорских послова, основна информатичка обука (Windows,
Word, Excel, Explorer, Outlook), енглески језик - почетни ниво,
пробни рад 1 месец. Потребно искуство у рачуноводственим и
књиговодственим пословима. Јављање кандидата на контакт
телефон: 021/6321-719. Рок за пријављивање је 10.04.2015. године.

„САВА“ ЖИВОТНО ОСИГУРАЊЕ А.Д.О. БЕОГРАД
11000 Београд, Булевар војводе Мишића 51
тел. 011/3643-610
e mail: life@sava-zivot.rs
www.sava-zivot.rs

Саветник за продају животног осигурања
за рад у Панчеву
2 извршиоца

За све који имају знање из области животних осигурања, за све
који то знање желе да стекну, за све који до знања и зараде желе
да дођу својим залагањем и радом, „Сава“ животно осигурање
отвара своја врата.
УСЛОВИ: најмање средња стручна спрема, (пожељно искуство
у продаји, али није пресудно). Уколико сте заинтересовани да
нам се придружите, ваш CV са мотивационим писмом пошаљите редовном поштом на адресу: „Сава“ животно осигурање
а.д.о. Београд, Булевар војводе Мишића 51, 11000 Београд или
електронском поштом на и-мејл: oglas.szo.beograd@sava-zivot.
rs, са назнаком: „За конкурс - Саветник Панчево“, најкасније до
20.04.2015. године.
Национална служба за запошљавање • www.nsz.gov.rs

Трговина и услуге

СЗР „КАЋАНСКИ“
КАЋАНСКИ ЗОРАНА

11000 Београд, Булевар краља Александра 82
тел. 064/3394-313

Мушко - женски фризер
УСЛОВИ: IV, III или II степен стручне спреме. Заинтересовани
кандидати треба да се јаве на контакт телефон: 064/3394-313.
Рок за пријављивање је 30 дана од дана објављивања огласа.

ВЕЉКО ГУБЕРИНИЋ ПР ИЗВРШИТЕЉ
ЗА ПОДРУЧЈЕ ВИШЕГ СУДА У СОМБОРУ
И ПРИВРЕДНОГ СУДА У СОМБОРУ
25230 Кула, Маршала Тита 246/д
тел. 064/424-1500

Помоћник извршитеља - приправник

на период од 12 месеци, рад ван радног односа
УСЛОВИ: VII степен стручне спреме, дипломирани правник,
држављанство Републике Србије и да се против кандидата не
води истрага за кривично дело, односно да није осуђиван за
кривично дело на безусловну казну. Рок за конкурисање је до
30.04.2015. године. Пријаве слати на и-мејл: veljkoguberinic@
gmail.com или поштом на горенаведену адресу. Канцеларија
извршитеља ће контактирати само кандидате који уђу у ужи
избор. Одабир кандидата базира се на подацима из биографије,
а конкурс је отворен за све који испуњавају утврђене услове.
Место, дан и време провере оспособљености, знања и вештина
у поступку одабира кандидата утврдиће се по пријему пријава
за које се утврди да испуњавају тражене услове. Са изабраним
кандидатом закључује се уговор о стручном оспособљавању и
усавршавању.

PHARMACEUTICAL BALKANS D.O.O.
23272 Нови Бечеј, Куманачки пут бб
тел. 061/29-117-29
e-mail: anna.nazarenko@phbalkans.rs

Дипломирани правник
Опис послова: правни савети везани за пословање компаније;
праћење законодавства Републике Србије; уговарање, решавање захтева/жалби и вођење поступака; подршка руководству
приликом ревизије коју спроводе државна тела; правни савети
везани за трговинске активности компаније.
УСЛОВИ: правни факултет; најмање три године радног искуства
у производној компанији; познавање трговинског, корпоративног
и радног законодавства; добро организована особа, способна да
самостално ради, са развијеним аналитичким вештинама, способна да ради са великим бројем података; државни стручни испит;
знање енглеског језика - напредни ниво; знање руског језика је
предност; коришћење MS Office; возачка дозвола Б категорије.

Стручњак за безбедност и заштиту на раду
(руководилац)
Опис послова: пружање помоћи руководству приликом годишње
инспекције радних места у циљу обезбеђивања здравих и безбедних услова рада; припрема одговарајућих обавештења за руководство у случајевима када треба смањити ризике који су утврђени; истраживање индустријских незгода, случајних инцидената
који су могли имати тежак исход и професионалних повреда у
циљу дефинисања узрока, увођења превентивних мера и управљања активностима за повратак радника на посао; давање
техничких савета, коучинг, вођење и менторинг за запослене
у области безбедносних иницијатива и неопходних промена;
вођење и координација обуке за раднике (закони и прописи у
Бесплатна публикација о запошљавању

области безбедности на раду, надгледање услова рада који су
опасни по живот, коришћење сигурносне опреме); омогућавање
безбедне инсталације и одржавања опреме, у складу са одговарајућим законодавством; спровођење аката компаније који се
тичу безбедности на раду; прибављање дозвола, експертских
савета и сл.
УСЛОВИ: најмање три године радног искуства на пословима
стручњака за безбедност и заштиту на раду у производној компанији; факултетска диплома (технички факултети); познавање
и стално праћење прописа; способност комуницирања са запосленима на свим нивоима; знање енглеског језика - виши средњи
ниво; знање руског језика је предност; коришћење MS Office;
поседовање сертификата/стручног испита је пожељно.

Стручњак за логистику и набавку
Опис посла: наручивање транспортних услуга, контрола транспорта; припрема/превођење документације за царињење; прибављање увозних дозвола за готове лекове, активне фармацеутске састојке (АПИ), производе у ринфузи, сировине; сарадња
са екстерним компанијама ради пружања услуга царињења;
набавка материјала за паковање, аналитичких стандарда, штампаних материјала, прибора за производно особље и сл.; куповина алата/прибора, намештаја, опреме и сл.; сарадња са Дирекцијом и подношење извештаја; израда и одржавање каталога
СКУ; рад у информационом софтверском систему (ЕРП); вођење
евиденције о материјалима; носилац одговорности; пријем материјала/производа/опреме и сл. од добављача или превозника;
издавање материјала/производа из складишта клијентима или
превозницима; утовар/истовар материјала у/из превозног средства, ручно или коришћењем механичких или електричних утоваривача; померање материјала и производа у/из просторија за
производњу; извођење/контрола свих активности складиштења;
извођење/контрола уношења материјала у складиште и њиховог
одговарајућег складиштења; узимање узорака; пописивање робе
и израда одговарајућих извештаја.
УСЛОВИ: најмање две године радног искуства на месту водећег
стручњака у производној компанији; факултетска диплома
у области складиштења и транспортне логистике/набавке/
царињења; познавање царинских прописа Републике Србије,
увозних/извозних активности и процедура; искуство у набавци,
куповини и обезбеђивању ресурса; познавање активности складиштења и транспорта; пожељно је да познаје основна правила добре дистрибутивне праксе (ГДП) у области складиштења и
транспорта; познавање правила према којима се израђује транспортна и складишна документација; способност управљања
основном опремом у складишту (нпр. механичким или електричним утоваривачем); аналитичке вештине; изражене вештине
преговарања; знање енглеског језика - напредни ниво; знање
руског језика је предност; напредно коришћење MS Office.

Стручњак за људске ресурсе
Опис послова: спровођење програма људских ресурса кроз пружање одговарајућих услуга, укључујући: налажење талената,
обезбеђивање кадрова, вођење процеса запошљавања, управљање особљем - накнаде за рад, здравствене и социјалне накнаде, обуке и развој, вођење евиденције, здравље и безбедност
на раду, планирање у циљу остваривања континуитета, односи
међу запосленима, задржавање особља, радни односи; налажење адекватних решења у области људских ресурса путем
прикупљања и анализирања информација; давање смерница за
даље деловање; припрема извештаја за Дирекцију (путем прикупљања, анализирања и резимирања података и трендова).
УСЛОВИ: најмање три године радног искуства на месту водећег
стручњака за људске ресурсе (директор људских ресурса) у
производној компанији; факултетска диплома (менаџмент, економија); организација производног образовања према захтевима добре произвођачке праксе (ГМП) за производно предузеће;
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познавање организације рада запослених; способност јасне
комуникације и презентације, интерперсоналне и преговарачке
вештине; способност управљања већим бројем пројеката; знање
енглеског језика - напредни ниво; знање руског језика је предност; напредно коришћење MS Office.
ОСТАЛО: радни однос на неодређено време (пробни рад 3 месеца); пуно радно време. Послодавац нуди добру зараду и могућност даљег професионалног развоја (рад у оквиру пројекта, од
самог почетка, у високопрофесионалном тиму). Трајање конкурса: до 20.05.2015. године. Заинтересовани кандидати могу
своје радне биографије да доставе путем мејла: anna.nazarenko@
phbalkans.rs. Лице за контакт: Ана Назаренко.

Туризам и угоститељство
„ЈАВОР“ МХМ ДОО
ХОТЕЛ „ЈАВОР“

Кушићи, Ивањица
e-mail: javorkusici@gmail.com

Директор
УСЛОВИ: ВШС или ВСС; познавање рада на рачунару; знање
енглеског језика; способност вођења, координације и комуникације са различитим клијентима и пословним сарадницима; возачка дозвола Б категорије; радно искуство 2 године на истим или
сличним пословима. Пријаве слати на e-mail: javorkusici@gmail.
com.

Mедицина
ДОМ ЗДРАВЉА „ДР НИКОЛА ЏАМИЋ“
Врњачка Бања, Краљевачка 21
тел. 036/611-600

Медицинска сестра - техничар општег
смера

на одређено време до повратка запослених са дужег
боловања и породиљског одсуства
2 извршиоца
Опис посла: даје ињекције, врши тоалету ране и опекотина
(чишћење ране, скидање копчи и превијање); врши припрему
за испирање ушију и евентуално испира уши; даје инфузију;
врши припрему материјала за стерилизацију и исту стерилише;
води медицинску документацију; даје информације пацијентима и врши њихово здравствено просвећивање; врши требовање
лекова и истима се задужује. У здравственим станицима и амбулантама на сеоском подручју врши требовање потрошног материјала и лекова, води рачуна о њиховом утрошку и задужује се
целокупном имовином здравствене станице - амбуланте; у ЗС-ЗА
на сеоском подручју по потреби обавља послове медицинске сестре у поливалентној патронажи; обавља и друге послове из своје
струке по налогу шефа, начелника службе, главне сестре службе
и директора.

УСЛОВИ: Услови за заснивање радног односа су: завршена медицинска школа општег смера и положен стручни испит. Заинтересовани кандидати уз пријаву подносе: оверену фотокопију
дипломе о завршеној школи и оверену фотокопију уверења о
положеном стручном испиту. Рок за пријављивање кандидата је
8 дана од дана објављивања огласа у публикацији „Послови“.

ЗДРАВСТВЕНИ ЦЕНТАР СУРДУЛИЦА
17530 Сурдулица, Српских владара 111
тел. 017/815-300, 815-182

Струковна медицинска сестра или
медицинска сестра - техничар општи смер
на одређено време до повратка раднице
са породиљског одсуства, за рад у служби
анестезиологије са реанимацијом

УСЛОВИ: VI или IV степен стручне спреме, струковна медицинска
сестра или медицинска сестра техничар - општи смер, положен
стручни испит. Потребна документа: оверена фотокопија дипломе о завршеној школи струковне медицинске сестре VI степен
стручне спреме или медицинске сестре - техничара општег смера
IV степен стручне спреме, оверена фотокопија уверења о положеном стручном испиту, извод из матичне књиге рођених/венчаних - за особе које су промениле презиме, извод из евиденције
незапослених, лекарско уверење. Избор између кандидата који
испуњавају услове огласа извршиће се на основу члана 9 тачке 3
и 4 Посебног колективног уговора за здравствене установе чији
је оснивач Република Србија.

ДОМ ЗДРАВЉА ВЛАСОТИНЦЕ
16210 Власотинце, Моше Пијаде 2

Доктор специјалиста радиологије
на одређено време у трајању од 1 године

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме; завршен медицински
факултет; положен специјалистички испит из области радиологије. Кандидат мора да испуњава опште услове за заснивање
радног односа утврђене Законом о раду. Докази који се прилажу
уз пријаву: CV (радна биографија), извод из матичне књиге рођених, диплома о стручној спреми или уверење о положеном специјалистичком испиту, други доказ о стеченим знањима и врлинама. Уз пријаву заинтересовани кандидати подносе доказе о
испуњености услова, у оригиналу или фотокопијама овереним у
општини или суду. Рок за подношење пријава је 8 дана од дана
објављивања у публикацији „Послови“. Пријаве на оглас могу се
поднети лично Правној служби ДЗ Власотинце, Моше Пијаде 2,
сваког радног дана, од 7 до 14 часова или препоручено поштом
на исту адресу, са назнаком: „За оглас“. Пријаве уз које нису приложени сви тражени докази у оригиналу или овереној фоткопији,
као и непотпуне и неблаговремене биће одбачене.

ЗДРАВСТВЕНА УСТАНОВА
АПОТЕКА „ЛОЗНИЦА“
15300 Лозница, Болничка 65

Фармацеутски техничар

за рад у апотеци у Малом Зворнику, на одређено
време до повратка одсутне запослене

Први утисак је
најважнијибудите
испред свих

44

| Број 615 | 01.04.2015.

УСЛОВИ: Поред општих услова за заснивање радног односа
утврђених законом, кандидати треба да испуњавају и следеће
посебне услове: да имају завршену средњу школу фармацеутског
смера у четворогодишњем трајању - фармацеутски техничар, са
положеним стручним испитом и лиценцом. Уз пријаву за оглас
кандидат је дужан да приложи следеће доказе о испуњавању
услова из огласа: оригинал или оверену копију дипломе о стеченој стручној спреми, оригинал или оверену копије уверења о
положеном стручном испиту и лиценцу. Пријаве се подносе на
адресу установе, са назнаком: „За оглас“. Рок за подношење
Национална служба за запошљавање • www.nsz.gov.rs

Mедицина

пријава са краћом биографијом и доказима о испуњености услова из огласа је 8 дана од дана објављивања. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати.

здравствене заштите, уколико има радно искуство; кратку биографију. Рок за подношење пријава је 8 дана од дана објављивања огласа у публикацији „Послови“.

ПОЛИКЛИНИКА „РАМОВИЋ“

ИСПРАВКА ОГЛАСА
ИНСТИТУТ ЗА РЕУМАТОЛОГИЈУ

Нови Пазар, Омладинска 48
тел. 063/331-300
e-mail: seadramovic@gmail.com

Медицински биохемичар
пробни рад 2 месеца

Опис посла: вођење послова у лабораторији поликлинике; рад
у лабораторији која има искуство 20 година; раде се комплетне
хематолошке, биохемијске, имунохемијске и вирусолошке анализе.
УСЛОВИ: медицински биохемичар, биохемичар/мастер биохемичар или специјалиста биохемије, без обзира на радно искуство.
Трајање конкурса: до попуне. Заинтересовани кандидати могу
своје радне биографије да доставе мејлом или да се јаве на горе
назначени број телефона. Лице за контакт: Сеад Рамовић.

ОПТИКА „Д.Ф. МИТРОВИЋ“

11000 Београд, Ресавска 69
тел. 011/3600-812

Оглас објављен 25.03.2015. године у публикацији
„Послови“ мења се у условима за радно место: фактуриста, на одређено време ради замене привремено одсутног
запосленог, тако што се брише: „економска или биротехничка школа“. У осталом делу текст огласа остаје непромењен.

АПОТЕКА „МЕНТА 888“

34000 Крагујевац, Чегарска 37
тел. 064/9763-161

Дипломирани фармацеут
на одређено време 3 месеца

Оптичар или оптометриста

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме - дипломирани фармацеут; обавезно положен стручни испит и поседовање лиценце; без
обзира на радно искуство. Начин конкурисања: Заинтересовани
кандидати могу да позову ради више информација и договора:
064/9763-161. Оглас остаје отворен до попуне радног места.

УСЛОВИ: III степен стручне спреме у наведеном занимању. CV
послати на адресу: 11420 Смедеревска Паланка, Светог Саве 8.
Додатне информације се могу добити путем телефона: 063/8442160.

18220 Алексинац, Момчила Поповића 144
тел. 018/804-256

ДОМ ЗДРАВЉА
„ДР ЈОВАН ЈОВАНОВИЋ ЗМАЈ“

за рад у Служби за правне и економско-финансијске
послове, на одређено време до 3 месеца

11420 Смедеревска Паланка, Светог Саве 8
тел. 063/8442-160

22300 Стара Пазова, Владимира Хурбана 2

Специјалиста гинекологије и акушерства

у Служби за здравствену заштиту жена, на одређено
време са могућношћу заснивања радног односа на
неодређено време
Опис послова: ради на унапређењу репродуктивног здравља
жена, дијагностиковању оболења и лечењу, спроводи ултразвучну дијагностику, спроводи превентивне мере предвиђене
планом рада службе, води саветовалиште за труднице, за планирање породице и за рано откривање малигнитета, врши систематске, контролне и циљане гинеколошке прегледе, учествује у
раду саветовалишта за младе, конторлише рад осталих медицинских радника под својом непосредном контролом, контролише
периодичне статистичке извештаје о раду службе, уноси податке
у здравствени картон и води потребну медицинску документацију, сарађује са патронажном службом, обавља и друге послове
изабраног лекара у складу са важећом законском регулативом,
обавља и друге послове у домену своје стручне спреме по налогу
непосредног руководиоца, односно директора.
УСЛОВИ: Општи и посебни услови за обављање послова: VII/2
степен стручне спреме, завршен медицински факултет и положен специјалистички испит из области гинекологије и акушерства, општа здравствена способност, познавање рада на рачунару, потребно радно искуство: поред радног искуства стеченог при
обављању обавезног приправничког стажа и специјалистичког
стажа, није неопходно радно искуство након положеног специјалистичког испита. Заинтересовани кандидати уз пријаву подносе:
оверену фотокопију дипломе о завршеном медицинском факултету; оверену фотокопију дипломе о завршеној специјализацији;
оверену фотокопију лиценце; оверену фотокопију потврде о
положеном стручном испиту; потврду о радном искуству након
положеног специјалистичког испита на пословима пружања
Бесплатна публикација о запошљавању

ДОМ ЗДРАВЉА АЛЕКСИНАЦ

Обрачунски радник - благајник

УСЛОВИ: средња или виша стручна спрема економског смера
и познавање рада на рачунару. Уз пријаву доставити: оверену
фотокопију дипломе о завршеној школи; фотокопију радне књижице; доказ да није покренут кривични поступак, издат од стране надлежног органа; биографију са адресом и контакт телефоном. Кандидату који евентуално буде примљен по овом огласу,
а има виши степен стручне спреме од захтеваног, обрачунаваће
се зарада по коефицијенту који важи за стручну спрему захтевану огласом, а у складу са уредбом о коефицијентима за обрачун и исплату плата запослених у јавним службама и висином
основице. Пријаве доставити лично или поштом на горенаведену
адресу, са назнаком: „Пријава на оглас број 3/2015“. Непотпуне и
неблаговремене пријаве неће бити разматране.

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

Доктор медицине

за потребе Службе за радиолошку дијагностику
УСЛОВИ: медицински факултет; положен стручни испит; предвиђен пробни рад од 6 месеци; положен стручни испит; познавање најмање једног светског језика. Кандидати су дужни да
доставе следећа документа: кратку биографију; фотокопију
личне карте; фотокопију дипломе о завршеном медицинском
факултету; фотокопију дипломе о положеном стручном испиту; фотокопију радне књижице; фотокопије уговора о раду, тј.
потврде о волонтирању, потврде о обављеном раду од стране
начелника служби здравствених установа на меморандуму, времену проведеном на раду и оценама рада кандидата - уколико их
кандидат поседује. Кандидати који испуњавају услове из огласа
могу биту позвани на разговор ради пружања додатних података
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који могу бити важни за одлуку о пријему (претходно искуство о
раду, додатно образовање или оспособљеност, дужина трајања
школовања и сл.). Приликом заснивања радног односа кандидат
је дужан да достави лекарско уверење као доказ о здравственој
способности за послове на које се прима. Пријаве слати у затвореној коверти, на наведену адресу Клинике, са назнаком: „Пријава на конкурс за пријем доктора медицине на неодређено време,
за потребе Службе за радиолошку дијагностику“. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узимати у разматрање.

ДОМ ЗДРАВЉА РАКОВИЦА

11090 Београд, Краљице Јелене 22

Виша медицинска сестра - техничар

у Служби за здравствену заштиту одраслих
становника са кућним лечењем и здравственом
негом и поливалентном патронажом
УСЛОВИ: VI степен стручне спреме, виша медицинска школа,
висока здравствена школа струковних студија, положен стручни
испит за вишу медицинску сестру, познавање рада на рачунару основни пакет MS Оffice и Windows окружење, возачка дозвола Б
категорије. Кандидати су у обавези да уз пријаву доставе: фотокопију дипломе о вишој медицинској школи, високој здравственој
школи струковних студија, фотокопију возачке дозволе.

Виши рендген техничар

у Служби за радиолошку, ултразвучну и
лабораторијску дијагностику, Одсек за радиолошку и
ултразвучну дијагностику
УСЛОВИ: VI степен стручне спреме, виша медицинска школа,
висока здравствена школа струковних студија, одсек за Ро техничара, положен стручни испит за вишег Ро техничара, струковног
медицинског радиолога. Кандидати су у обавези да уз пријаву
доставе: фотокопију дипломе о вишој медицинској школи, високој здравственој школи струковних студија - одсек за Ро техничара, струковног медицинског радиолога.
ОСТАЛО: Кандидати су у обавези да доставе и: фотокопију уверења о положеном стручном испиту, фотокопију дозволе за рад
- лиценце или решење о упису у комору, уверење да нису осуђивани (уверење издаје МУП, не старије од 6 месеци), уверење да
се против њих не води истрага и кривични поступак (издаје суд,
не старије од 6 месеци), кратку биографију са адресом и контакт
телефоном. Рок за подношење понуда је 8 дана од дана објављивања огласа у огласним новинама „Послови“. Непотпуне и неблаговремене пријаве се неће разматрати. Кандидати који испуњавају услове огласа могу бити позвани на разговор ради пружања
додатних информација и провере стручног знања, важног за
доношење одлуке о пријему. Кандидат који буде изабран, пре
закључивања уговора, дужан је да достави доказ о здравственој
способности за рад на наведеним пословима. Одлука о избору ће
бити објављена на огласној табли, поред писарнице у приземљу
Дома здравља Раковица, Улица краљице Јелене 22, Београд.
Пријаве слати поштом, на адресу: Дом здравља Раковица, 11090
Београд, Улица краљице Јелене 22, са назнаком: „За оглас“ или
лично доставити у писарницу Дома здравља Раковица.

Подршка
запошљавању
особа са
инвалидитетом
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Грађевинарство
„ГОША“ - ФАБРИКА ШИНСКИХ ВОЗИЛА“
11420 Смедеревска Паланка, Индустријска 70
тел. 064/8392-008

Бравар - пресар

на одређено време до 12 месеци
2 извршиоца
УСЛОВИ: III степен стручне спреме у наведеном занимању, радно искуство од најмање једне године на било којој преси.

„АРТОС“ ДОО

31260 Косјерић, Николе Тесле бб
тел. 031/3782-997

Технолог у производњи хлеба и пецива
УСЛОВИ: VII степен стручне спреме, дипломирани технолог прехране; рад у струци најмање 6 месеци; енглески језик - почетни ниво, рад у сменама. Радне биографије доставити на и-мејл:
artos@open.telekom.rs. Конкурс је отворен до попуне.

„ПОЛАП“ ДОО

34220 Лапово, Његошева 20/2
тел. 063/830-20-62
e-amail: dragandjordjevic@yahoo.com

Руковалац багера - сајлаша
на одређено време 12 месеци
2 извршиоца

УСЛОВИ: минимум III степен стручне спреме без обзира на занимање; минимум 12 месеци радног искуства на пословима - руковалац багера - сајлаша; поседовање возачке дозволе Ц категорије.
Заинтересовани кандидати могу слати своје радне биографије на
и-мејл: dragandjordjevic@yahoo.com или за више информација
позвати: 063/830-20-62, најкасније до 31.05.2015. године.

Пољопривреда
ПОНОВЉЕН ОГЛАС
„ПЛАНТЕР“ ДОО ШАБАЦ
ХЛАДЊАЧА ИРИГ
22406 Ириг
e-mail: info@planter.rs

Агроном

Хладњача за прераду воћа и поврћа - Ириг
УСЛОВИ: висока стручна спрема, пољопривредни факултет; студијски програм: ратарство и повртарство; вештине рада на рачунару на високом нивоу; познавање енглеског језика - говорног
и писаног; организационе способности; одговорност, тачност;
возачка дозвола Б категорије.
Опис послова: примарне активности планира, организује и води
производњу поврћа у складу са плановима „Плантер“ доо; спроводи агротехничке мере и мере заштите биља; брине о ефикасности и економичности средстава у производњи биља; израђује
планове, извештаје о примарној производњи поврћа; формира
и води документацију о производњи поврћа, мерама заштите,
агротехничким мерама. Секундарне активности: води технолошки процес прераде поврћа након пријема у фабрику; задужен за
контролу утрошка сировине, искориштеност, рандмане, квалитет
процеса и производа; формира и води документацију о параметрима у преради; контролише квалитет пријема сировине; конНационална служба за запошљавање • www.nsz.gov.rs
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султује, прати и контролише производњу поврћа код пољопривредних произвођача који производе поврће за „Плантер“ доо.
Кандидатима нудимо: креативност и одговорност у раду; усавршавање; рад у динамичном окружењу уз уважавање професионалности и стручности у раду; праћење процеса од примарне
производње до финалне прераде поврћа. Могућност верификације резултата рада кроз квалитет производа. Понуде слати на
мејл: info@planter.rs. Конкурс отворен до: 10.04.2015. године.

ЛОВАЧКО УДРУЖЕЊЕ „ПАЛАНАЧКИ РИТ“
21400 Бачка Паланка, Жарка Зрењанина 43

Ловочувар

на одређено време 3 месеца
УСЛОВИ: Потребно је да кандидат испуњава следеће услове: да
поседује одговарајућу лиценцу, возачка дозвола А и Б категорије,
најмање две године радног искуства на пословима ловочувара,
познавање енглеског и/или италијанског језика. Пријаве (CV)
слати на наведену адресу са назнаком: „За оглас“, до 15.04.2015.
године. Биће контактирани само кандидати који уђу у ужи избор.

ЗЕМЉОРАДНИЧКА ЗАДРУГА
„СВИЛОЈЕВО“
25265 Свилојево, Главна 30
тел. 025 797-000
e-mail: zzsvilojevo@open.telekom.rs

Директор

на мандатни период од 5 година
УСЛОВИ: За радно место директора ЗЗ „Свилојево“ Свилојево,
поред општих услова утврђених законом, кандидат треба да
испуњава и следеће услове: завршен најмање IV степен стручне спреме; три године радног искуства на руководећем радном
месту; да приложи програм развоја задруге за наредни период
од 5 година; да се служи писмом и језиком средине (мађарског
језика); да кандидат није кривично кажњаван и да се против
њега не води кривични поступак. Права, обавезе, овлашћења
и зарада директора регулисаће се посебним уговором о заради,
правима, овлашћењима и обавезама директора. Уз пријаву кандидати су дужни да приложе следеће документе: оверен препис
дипломе о стручној спреми; доказ о радном искуству; краћу биографију о кретању у служби; потврду да није кривично кажњаван и да се против истог не води кривични поступак; писмени
програм развоја ЗЗ „Свилојево“ у наредном периоду од најмање
5 година. Стан није обезбеђен. Конкурс остаје отворен 15 дана
од дана објављивања у публикацији „Послови“. Пријаве на конкурс са потребном документацијом слати на горенаведену адресу
Земљорадничке задруге, са назнаком: „За конкурсну комисију“.
Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узети у разматрање.

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
ПОНИШТЕЊЕ ДЕЛА ОГЛАСА
УНИВЕРЗИТЕТ УМЕТНОСТИ БЕОГРАД
ФАКУЛТЕТ МУЗИЧКЕ УМЕТНОСТИ
11000 Београд, Краља Милана 50
тел. 011/3620-760

Оглас објављен 11.03.2015. године у публикацији
„Послови“ поништава се за радно место: самостални
уметнички сарадник на Катедри за гудачке инструменте,
на одређено време од 5 година. У осталом делу текст конкурса остаје непромењен.

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
ФАКУЛТЕТ СПОРТА И
ФИЗИЧКОГ ВАСПИТАЊА

11000 Београд, Благоја Паровића 156
тел. 011/3531-018

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

Наставник у звању доцента - ванредног
професора, за предмет Теорија и методика
физичког васпитања, ужа научна област
Теорија и технологија спорта и физичког
васпитања
УСЛОВИ: Избор у звање доцента и ванредног професора врши се
за период од 5 година. Кандидати треба да испуњавају услове из
чл. 63 чл. 64 и чл. 65 Закона о високом образовању РС и да имају
01.04.2015. | Број 615 |
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завршен Факултет спорта и физичког васпитања. Потребна документација: молба, биографија - CV, списак објављених радова,
фотокопије диплома: основне академске студије, мастер (магистарске) студије, докторске студије, оригинал радови на увид. Рок
за пријаву је 15 дана од дана објављивања. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узимати у разматрање.

ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА ЧУКАРИЦА
11030 Београд, Пожешка 28
тел. 011/3058-717, 3552-770

Стручни сарадник - психолог

на одређено време ради замене одсутног запосленог
дуже од 60 дана
УСЛОВИ: одговарајуће високо образовање на студијама другог
степена (дипломске академске студије - мастер, 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 од најмање четири године, по пропису који је уређивао
високо образовање до 10. септембра 2005. године; занимање:
дипломирани психолог, дипломирани психолог - мастер; обавеза
полагања испита за лиценцу; знање рада на рачунару. Документација коју је потребно доставити: молба, оверена фотокопија
дипломе, оверена фотокопија извода из матичне књиге рођених,
држављанство и потврда надлежног органа да кандидат није под
истрагом.

ПОНИШТЕЊЕ ДЕЛА ОГЛАСА
ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА
„БОШКО БУХА“
11000 Београд, Прерадовићева 2а
тел. 011/7292-218

Оглас објављен 14.01.2015. године у публикацији
„Послови“, за радно место: васпитач, на одређено време
ради замене преко 60 дана - 8 извршилаца, поништава се
за 1 извршиоца.

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
ПРАВНИ ФАКУЛТЕТ

11000 Београд, Булевар краља Александра 67

Ванредни професор за Међународноправну
и Управноправну ужу научну област,
предмети: Људска права и Право одбране
на одређено време од 5 година

УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме, научни степен доктора наука из научне области за коју се бира. Остали услови утврђени су
чл. 64 став 7 Закона о високом образовању („Службени гласник
РС“, бр. 76/05, 100/07 - аутентично тумачење, 97/08, 44/10, 93/12
и 89/13) и чл. 105 и 107 Статута Правног факултета Универзитета
у Београду (пречишћен текст).

Асистент за ужу научну област Економија и
право (Економска анализа права), предмет:
Основи економије
на одређено време од 3 године

УСЛОВИ: студент докторских студија који је претходне нивое студија завршио са укупном просечном оценом најмање осам или
академски назив магистра наука из научне области за коју се
бира. Избор се врши у складу са чланом 72 Закона о високом
образовању („Службени гласник РС“, бр. 76/05, 100/07 - аутентично тумачење, 97/08, 44/10, 93/12 и 89/13) и чланом 109 Статута Факултета (пречишћен текст). Пријаве кандидата са прилозима (биографија, списак научних радова, радови, дипломе о
одговарајућој стручној спреми, извод из матичне књиге рођених
и уверење о држављанству), подносе се Правном факултету Универзитета у Београду, Булевар краља Александра 67, у року од 15
дана од дана објављивања.

ГРАЂЕВИНСКИ ФАКУЛТЕТ
УНИВЕРЗИТЕТА У БЕОГРАДУ

11000 Београд, Булевар краља Александра 73
тел. 011/3218-553
тел/факс: 011/3370-223

Расписује конкурс за избор у звање и заснивање радног
односа:

Ванредни професор за ужу научну област
Хидрологија
на одређено време од пет година

Редовни или ванредни професор за ужу
научну област Инжењерска геометрија
- теорија, геометријска обрада и
презентација у грађевинарству

Школа је знање,
посао је занат
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на неодређено или одређено време од пет година
УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме, докторат из уже научне
области којој припада наставни предмет. Кандидати који конкуришу, поред општих услова треба да испуњавају и услове
предвиђене одредбама Закона о високом образовању и Статута Грађевинског факултета Универзитета у Београду. Уз пријаву
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доставити: биографију са подацима о досадашњем раду, списак
научних радова и оверен препис дипломе. Рок за пријављивање
је 15 дана од дана објављивања. Непотпуне и неблаговремено
достављене пријаве неће се узимати у разматрање.

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
ЕЛЕКТРОТЕХНИЧКИ ФАКУЛТЕТ

11000 Београд, Булевар краља Александра 73

Расписује конкурс за стицање звања и заснивање радног односа:

Ванредни професор за ужу научну област
Рачунарска техника и информатика
Доцент за ужу научну област Енергетски
претварачи и погони
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, 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.

Асистент за ужу научну област Аутоматика
УСЛОВИ: Предмети из уже научне области из којих се тражи
просечна оцена: Системи аутоматског управљања, Управљање у
реалном времену, Дигитална обрада сигнала и Стохастички системи и естимација. 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, 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.
ОСТАЛО: 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.

ОШ „МИЛОЈЕ ВАСИЋ“

Калуђерица, Драгољуба Стојановића 11д
тел. 011/3415-838

Директор

на период од 4 године
УСЛОВИ: У складу са чл. 59 Закона о основама система образовања и васпитања („Сл. гласник РС“, бр. 72/09, 52/11 и 55/13),
кандидат треба да испуњава следеће услове: поседовање одговарајућег високог образовања из чл. 8 став 2 Закона о основама
система образовања и васпитања (високо образовање стечено на
студијама другог степена - мастер академске студије, специјалистичке академске студије или специјалистичке струковне студије),
по пропису који уређује високо образовање почев од 10. септембра 2005. године или на основним студијама у трајању од најмање четири године, по пропису који је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. године, за наставника, педагога или
психолога; поседовање дозволе за рад - лиценце, односно уверење о положеном стручном испиту за наставника, педагога или
психолога; поседовање психичке, физичке и здравствене способности за рад са децом и ученицима; знање језика на којем се
изводи образовно-васпитни рад; да кандидат није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дела утврђена у чл. 120 став
Бесплатна публикација о запошљавању

1 тачка 3 Закона о основама система образовања и васпитања;
непостојање дискриминаторног понашања, утврђеног у складу
са законом; најмање пет година рада у установи на пословима
образовања и васпитања, након стеченог одговарајућег образовања; држављанство Републике Србије. Уз пријаву кандидати
треба да приложе: доказ о држављанству (уверење о држављанству Републике Србије, не старије од 6 месеци), оверену фотокопију дипломе о стеченом образовању (не старију од 6 месеци),
оверену фотокопију документа о положеном испиту за лиценцу,
односно стручном испиту (не старију од 6 месеци), 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. Школа прибавља доказ да кандидат није осуђиван
правоснажном пресудом за кривична дела утврђена у чл. 120 ст.
1. тачка 3 Закона о основама система образовања и васпитања.
Лекарско уверење којим се доказује да кандидат има психичку,
физичку и здравствену способност за рад са децом и ученицима
доставља се пре закључења уговора о раду са изабрним кандидатом. Изабрани директор је дужан да положи испит за директора
школе, чиме стиче дозволу за рад (лиценцу за директора), у року
од годину дана од дана ступања на дужност. Рок за пријаву је 15
дана од дана објављивања. Неблаговремене и непотпуне пријаве
неће се узети у разматрање. Пријаве са доказима о испуњавању
услова конкурса и другим прилозима слати на адресу школе: ОШ
„Милоје Васић“, Драгољуба Стојановића 11д, 11130 Калуђерица,
са назнаком: „За избор директора школе“.

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
ГЕОГРАФСКИ ФАКУЛТЕТ

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

Наставник у звању редовног професора за
ужу научну област Регионална географија
Наставник у звању редовног професора за
ужу научну област Геопросторне основе
животне средине
УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме; научни степен доктора наука из научне области за коју се бира. Остали услови утврђени су
чланом 64 став 9 Закона о високом образовању („Сл. гласник РС“,
бр. 76/05, 100/07 - аутентично тумачење, 97/08, 44/10, 93/12,
89/13 и 99/14) и чл. 104 и 109 Статута Географског факултета.
Пријаве кандидата са прилозима (биографија, списак научних
радова, радови, дипломе о одговарајућој стручној спреми), подносе се Факултету, на наведену адресу, у року од 15 дана од дана
објављивања конкурса. Неблаговремене и непотпуне пријаве
неће се узети у разматрање.

Први утисак је најважнијибудите испред свих
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МШ „ВАТРОСЛАВ ЛИСИНСКИ“

11030 Београд, Народног хероја Страшка Пинџура 1/2
тел/факс: 011/3546-831

Наставник клавира

на одређено време ради замене одсутне запослене
преко 60 дана, у издвојеном одељењу у Жаркову

Ванредни професор за ужу научну област
Историја српског народа у средњем
веку са историјском географијом и
старословенским језиком
на одређено време од пет година (унапређење)

Доцент за ужу научну област Андрагогија

Наставник клавира

на одређено време од пет година (унапређење)
2 извршиоца

Наставник клавира

УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме, научни степен доктора наука из уже научне области за коју се бира; способност за наставни
рад. Поред општих услова кандидати треба да испуњавају и услове предвиђене одредбама Закона о високом образовању („Сл.
гласник РС“, бр. 76/05) и Статута Факултета. Пријаве кандидата
са прилозима (биографија са неопходним подацима за писање
извештаја, дипломе, списак објављених радова и остала пратећа
документација), доставити на наведену адресу Факултета.

на одређено време ради замене одсутног
запосленог преко 60 дана (до повратка запосленог
са неплаћеног одсуства), у издвојеном одељењу у
Жаркову
на одређено време ради земене одсутне запослене
преко 60 дана, у матичној школи

Наставник солфеђа

на одређено време ради замене одсутне запослене
преко 60 дана, у издвојеном одељењу у Обреновцу

Наставник солфеђа

на одређено време ради замене одсутне запослене
преко 60 дана, у матичној школи

ШКОЛА ЗА УЧЕНИКЕ ОШТЕЋЕНОГ ВИДА
„ВЕЉКО РАМАДАНОВИЋ“
11000 Београд, Цара Душана 143
тел. 011/2195-263

Васпитач

Наставник хармонике

на одређено време ради замене одсутне запослене
преко 60 дана

УСЛОВИ: Кандидати за наставнике треба да испуњавају услове
из члана 8 и 120 Закона о основама система образовања и васпитања („Сл. гласник РС“, бр. 72/09, 52/11, 55/13) и одговарајуће
образовање у складу са Правилником о степену и врсти образовања наставника у основној музичкој школи („Сл. гласник РС
- Просветни гласник“, бр. 11/12) и Правилником о врсти и степену стручне спреме наставника, стручних сарадника и помоћних наставника у стручним школама („Сл. гласник РС - Просветни гласник“, бр. 5/91, 1/92, 21/93, 3/94, 7/96, 7/98, 3/99, 6/2001,
3/2003, 8/2003, 11/2004, 5/2005, 6/2005, 2/2007, 4/2007, 7/2008,
11/2008, 5/2011, 8/2011), а уз пријаву подносе: оверену фотокопују дипломе о стеченом образовању; доказ да су у току студија
положили испите из педагогије и психологије или стручни испит,
односно испит за лиценцу; уверење о држављанству, не старије
од 6 месеци; извод из матичне књиге рођених. Уколико кандидат
није стекао образовање на српском језику, у обавези је да достави доказ да је положио испит из српског језика по програму
одговарајуће високошколске установе. У поступку одлучивања
о избору наставника директор врши ужи избор кандидата које
упућује на предходну психолошку процену способности за рад
са децом и ученицима, коју врши надлежна служба за послове
запошљавања применом стандардизованих поступака. За кандидате који задовољавају врши се и провера стручних способности
предвиђена Правилником о организацији и систематизацији радних места, као посебан услов за засновање радног односа. Лекарско уверење о психичкој, физичкој и здравственој способности за
рад са децом и ученицима се доставља пре закључења уговора
о раду, а доказ о неосуђиваности прибавља школа. Пријаве се
подносе у секретаријату школе или се шаљу поштом, са повратницом, на адресу школе, са назнаком: „За конкурс“. Непотпуне и
неблаговремене пријаве неће се узимати у разматрање.

УСЛОВИ: завршен факултет за специјалну едукацију и рехабилитацију - студијски програм специјална едукација и рехабилитација особа са оштећењем вида. Поред општих услова, за рад
у школи може бити примљено лице које испуњава и посебне
услове предвиђене чланом 8 и чланом 120 Закона о основама
система образовања и васпитања („Сл. гласник РС“, бр. 72/2009,
52/2011, 55/2013), Правилником о степену и врсти образовања
наставника и стручних сарадника у основној школи („Сл. гласник
РС - Просветни гласник“, бр. 11/2012 и 15/2013) и Правилником
о врсти стручне спреме наставника, стручних сарадника и помоћних наставника у стручним школама („Сл. гласник РС - Просветни
гласник“, 5/91, 1/92, 21/93, 3/94, 7/96, 7/98, 3/99, 6/2001, 3/2003,
11/2004, 5/2005, 6/2005, 2/2007, 4/2007, 7/2008, 11/2008, 5/2011,
8/2011, 9/2013, 6/14). Кандидати уз пријаву на конкурс подносе:
оверену фотокопију дипломе о стеченом образовању, оверену
фотокопију уверења о држављанству (не старије од 6 месеци),
оверену фотокопију извода из матичне књиге рођених, оверену
фотокопију уверења да се против кандидата не води истрага и
да није подигнута оптужница (не старије од 6 месеци), доказ да
кандидат зна језик на ком се остварује образовно-васпитни рад
и доказ да испуњава услов из члана 8 став 4 Закона о основама
система образовања и васпитања, тј. 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. Наставник, васпитач и стручни сарадник који је у току студија положио испите
из педагогије и психологије или је положио стручни испит, односно испит за лиценцу, сматра се да има образовање из члана 8
став 4 Закона. Доказ о здравственој способности за рад са децом
и ученицима (лекарско уверење) доставља изабрани кандидат
пре закључења уговора о раду. Доказ да кандидат није осуђиван
правоснажном пресудом за кривична дела утврђена у члану 120
став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања и васпитања - прибавља установа.

на одређено време ради замене одсутног запосленог
преко 60 дана (трајање мандата директора), у
издвојеном одељењу у Жаркову

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
ФИЛОЗОФСКИ ФАКУЛТЕТ

Спремачица

11000 Београд, Чика Љубина 18-20
тел. 011/3206-104

на одређено време ради замене одсутне запослене
преко 60 дана

Редовни професор за ужу научну област
Историја српског народа у новом веку
(унапређење)

УСЛОВИ: I степен стручне спреме, основна школа. Поред општих
услова, за рад у школи може бити примљено лице које испуњава и посебне услове предвиђене чланом 120 Закона о основама
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система образовања и васпитања („Сл. гласник РС“, бр. 72/2009,
52/2011, 55/2013); да кандидат има одговарајуће образовање; да
има психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом
и ученицима; да није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дела утврђена у члану 120 став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања и васпитања; да зна језик на коме се остварује образовно-васпитни рад. Кандидати уз пријаву на конкурс
подносе: оверену фотокопију сведочанства о стеченом образовању, оверену фотокопију уверења о држављанству (не старије од 6 месеци), оверену фотокопију извода из матичне књиге
рођених, оверену фотокопију уверења да се против кандидата
не води истрага и да није подигнута оптужница (не старије од 6
месеци), доказ да кандидат зна језик на ком се остварује образовно-васпитни рад. Доказ о здравственој способности (лекарско
уверење) доставља изабрани кандидат пре закључења уговора о
раду. Доказ да кандидат није осуђиван правоснажном пресудом
за кривична дела утврђена у члану 120 став 1 тачка 3 Закона о
основама система образовања и васпитања - прибавља установа.

предвиђене одредбама Закона о високом 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 конкурса.

ОСТАЛО: Пријаве са потребном документацијом слати на наведену адресу школе, са назнаком: „За конкурс“. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се разматрати. Контакт телефон:
011/2195-263.

УСЛОВИ: У звање асистента бира се студент одговарајућих докторских студија који је претходне нивое студија завршио са укупном просечном оценом најмање осам или кандидат који има
академски назив магистра наука коме је прихваћена тема докторске дисертације. Наведени услови утврђени су одредбама члана
72 став 1 и став 2 Закона о високом образовању („Сл. гласник
РС“, бр. 76/2005, 100/2007, 97/2008, 44/2010, 93/2012, 89/2013 и
99/2014) и Статутом Рударско-геолошког факултета Универзитета у Београду. Пријаве са прилозима (биографија, списак стручних радова, радови, диплома о одговарајућој стручној спреми
и потврде о статусу) доставити на горенаведену адресу. Рок за
пријављивање је 15 дана од дана објављивања.

УСЛОВИ: одговарајуће образовање у складу са Правилником о
степену и врсти образовања наставника и стручних сарадника у
основној школи („Сл. гласник - Просветни гласник“, бр. 11/2012,
15/13); да кандидат испуњава услове прописане чл. 8 и 120
Закона о основама система образовања и васпитања и Закона
о изменама и допунама Закона о основама система образовања
и васпитања; да кандидат има психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и ученицима; да није осуђиван
правоснажном пресудом за кривична дела утврђена у чл. 120 ст.
1 тачка 3 Закона о основама система образовања и васпитања.
Уз пријаву на конкурс доставити: оверену фотокопију дипломе о
стеченој стручној спреми; оверену копију уверења о држављанству РС; извод из матичне књиге рођених; потврду - уверење
да кандидат зна језик на коме се остварује образовно - васпитни рад; доказ да има образовање из психолошких, педагошких
и методичких дисциплина стечено на високошколској установи
у току студија или након дипломирања од најмање 30 бодова
и 6 бодова праксе у установи у складу са Европским системом
преноса бодова. Лекарско уверење се подноси пре закључења
уговора о раду, а доказ о неосуђиваности прибавља школа. Пре
доношења одлуке о избору кандидата, кандидати који уђу у ужи
избор биће упућивани на тест психофизичке провере за рад са
децом и ученицима који обавља Национална служба за запошљавање. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати.
Пријаву са неопходном документацијом доставити на адресу школе са назнаком: „За конкурс“.

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
МАШИНСКИ ФАКУЛТЕТ

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
ФАКУЛТЕТ ПОЛИТИЧКИХ НАУКА

Ванредни професор на одређено време
од 5 година или редовни професор на
неодређено време за ужу научну област
Механика флуида

Асистент за ужу научну област Теорија и
методологија социјалног рада

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

Асистент за ужу научну област
Хидрогеологија
на одређено време од три године

11000 Београд, Краљице Марије 16

УСЛОВИ: завршен машински факултет - VIII степен стручне спреме, доктор наука и други услови утврђени чланом 65 Закона о
високом образовању и чланом 118 Статута Машинског факултета.

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

Редовни професор за ужу научну област
Фармакологија
УСЛОВИ: VIII стручне спреме, научни назив доктора наука, завршен фармацеутски факултет или медицински факултет. Поред
наведених услова, кандидати треба да испуњавају и друге услове
Бесплатна публикација о запошљавању

ОСНОВНА ШКОЛА
„МИЛАН Ђ. МИЛИЋЕВИЋ“

11000 Београд, Боривоја Стевановића 27а
тел. 011/288-94-98

Наставник разредне наставе

на период од 4 године (мировање радног односа и
мандат директора школе)

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

на одређено време од 3 године

Асистент за ужу научну област
Политичка теорија, политичка историја и
методологија политичких наука
на одређено време од 3 године

УСЛОВИ: Кандидати треба да су студенти докторских студија или
да су магистри наука са прихваћеном темом докторске дисертације; да су претходне нивое студија завршили, појединачно, са
укупном просечном оценом најмање 08,00; да имају смисао за
наставни рад као и да испуњавају услове предвиђене Законом о
високом образовању („Сл. гласник РС“ бр. 76/05, 100/07 - аутентично тумачење, 97/08, 44/10, 93/12, 89/13 и 99/14), Статутом и
Правилником о начину и поступку стицања звања и заснивања
радног односа сарадника Универзитета у Београду - Факултета
политичких наука. Приликом избора узима се у обзир већа просечна оцена у току студирања а посебно из уже научне области
за коју се кандидат бира, време трајања студија, мотивисаност
01.04.2015. | Број 615 |
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за рад у настави и познавање светских језика. Уз пријаву приложити: биографију; оверен препис дипломе стечене у земљи
или решење о признавању стране високошколске исправе о
одговарајућој стручној спреми; потврду о уписаним докторским
студијама или одлуку универзитета о прихваћеној теми докторске дисертације; уверење о положеним испитима са претходних нивоа студија; доказ о познавању светских језика; списак
радова и радове; извод из матичне књиге рођених и уверење о
држављанству. Пријаве на конкурс са доказима о испуњености
услова доставити на адресу Факултета политичких наука, Београд, Јове Илића 165, у року од 15 дана од дана објављивања
конкурса. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узети
разматрање.

ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА
„ЧИКА ЈОВА ЗМАЈ“

11000 Београд, Саве Шумановића 1
тел. 011/3975-627

Економско-финансијски сарадник

на одређено време ради замене одсутног запосленог
преко 60 дана
УСЛОВИ: високо образовање, економски факултет; организационе способности; сертификат овлашћеног рачуновође; 2 године
радног искуства у струци; коришћење рачунарских програма;
могућа провера психофизичких способности; да кандидат има
психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом; да
није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дела утврђена у чл.120 ст. 1 тачка 3 Закона о основама система образовања
и васпитања; да зна језик на коме се остварује образовно-васпитни рад. Пријаве на конкурс (са доказима о испуњавању услова)
послати путем поште или предати лично на горенаведену адресу,
у року од 8 дана од дана објављивања конкурса, са назнаком:
„Конкурс за пријем у радни однос“. Уз писану пријаву кандидат
треба да достави биографију и оригинале или оверене фотокопије: дипломе о стеченом образовању, извода из матичне књиге
рођених, уверења о држављанству Републике Србије (не старије
од 6 месеци), уверења да се против кандидата не води истрага и
да није подигнута оптужница (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. Неблаговремене и
непотпуне пријаве неће бити разматране.

ОШ „МИРОСЛАВ АНТИЋ“

11030 Београд, Црвено барјаче 6
тел. 011/251-27-30

Наставник енглеског језика

на одређено време, са 50% радног времена, ради
замене одсутне запослене преко 60 дана

Наставник руског језика

на одређено време, са 45% радног време, ради
замене одсутне запослене преко 60 дана
УСЛОВИ: Кандидат треба да поседује одговарајуће високо образовање у складу са чланом 8 Закона о основама система образовања и васпитања („Сл. гласник РС“, бр. 72/2009, 52/2011 и
55/2013) и Правилником о степену и врсти образовања наставника и стручних сарадника у основној школи („Сл. гласник РС Просветни гласник“, бр. 11/12 и 15/13), као и да испуњава услове
прописане чланом 120 Закона о основама образовања и васпитања. Уз пријаву на конкурс кандидати су дужни да доставе: оверену копију дипломе о стеченом одговарајућем образовању; уверење о држављанству Републике Србије; доказ о знању језика
на коме се остварује образовно-васпитни рад. Доказ о психичкој,
физичкој и здравственој способности за рад са децом и ученицима доставља изабрани кандидат пре закључења уговора. Доказ
о неосуђиваности, из члана 120 ст. 1 тачка 3 Закона о основама
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система образовања и васпитања, прибавља установа. Пријаве се подносе у року од 8 дана од дана објаве, на горенаведену
адресу. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узимати у
разматрање.

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
ШУМАРСКИ ФАКУЛТЕТ

11030 Београд, Кнеза Вишеслава 1
тел. 011/3053-921

Наставник - сва звања, за ужу научну
област Шумарска политика, економика
и организација шумарства и трговина
шумским производима
УСЛОВИ: научни степен доктора наука, способност за наставни
рад, научни односно стручни радови, шумарски факултет, одсек:
шумарство.

Наставник - сва звања, за ужу научну
област Хемијско - механичка прерада
дрвета
УСЛОВИ: научни степен доктора наука, способност за наставни
рад, научни односно стручни радови, шумарски факултет, одсек:
прерада дрвета.

Наставник - доцент, за ужу научну област
Примарна прерада дрвета
на одређено време од 5 година

УСЛОВИ: научни степен доктора наука, способност за наставни
рад, научни односно стручни радови, шумарски факултет, одсек:
прерада дрвета.

Асистент за ужу научну област Планирање
газдовања шумама
на одређено време од 3 године

УСЛОВИ: студент докторских студија који је претходне нивое студија завршио са укупном просечном оценом најмање 8 или VII/2
степен стручне спреме, магистратура из уже научне области са
прихваћеном темом докторске дисертације, шумарски факултет,
oдсек: шумарство.
ОСТАЛО: избор наставника - доцента и ванредних професора се
врши на период од 5 година, а редовних професора на неодређено време. Избор асистента се врши 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 конкурса у
огласним новинама и на сајту Националне службе за запошљавање.

БОР
ПОНИШТЕЊЕ КОНКУРСА
ПОЉОПРИВРЕДНА ШКОЛА СА ДОМОМ УЧЕНИКА
„РАЈКО БОСНИЋ“ - БУКОВО
19300 Неготин, Буковски пут бб

Поништава се, као незаконита, одлука о избору кандидата за пријем у радни однос број 1667/3, од 21.12.2012.
године, која је донета по конкурсу за пријем у радни
однос на радно место са називом: наставник грађанског
Национална служба за запошљавање • www.nsz.gov.rs
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васпитања, на неодређено време и са нормом од 75%
радног времена, расписаном одлуком директора школе
број 1295, од 10.10.2012. године и објављеном у листу
„Послови“ дана 17.10.2012. године.

Ч АЧ А К
ВИСОКА ШКОЛА ТЕХНИЧКИХ
СТРУКОВНИХ СТУДИЈА ЧАЧАК

32000 Чачак, Светог Саве 65
тел. 032/302-755, 302-782; факс: 032/222-321
e-mail: office@vstss.com, www.visokaskolacacak.edu.rs

Наставник за ужу стручну област
Рачунарска техника и информационе
технологије - за избор у звање предавача
пријем у радни однос на одређено од пет година

УСЛОВИ: висока стручна спрема из области за коју се бира у
звање, академски назив магистра наука, уписане докторске студије из области за коју се бира у звање, способност за наставни рад. Ближи услови за избор у звање наставника одређени су
чланом 64 Закона о високом образовању („Сл. гласник РС“, број
76/05, 100/07 - аутентично тумачење, 97/08, 44/10, 93/12, 89/13
и 99/14), у складу са препорукама Националног савета Републике
Србије из члана 11 став 1 тачка 13 Закона, Статутом и Правилником о избору у звање наставника и сарадника Високе школе
техничких струковних студија Чачак (http://www.visokaskolacacak.
edu.rs/o-nama/opsta-akta.html). Пријаве кандидата са прилозима
(биографија, потврда о уписаним докторским студијама, списак
научних и стручних радова, радови, фотокопије оверених диплома, уверење о држављанству и извод из књиге рођених), подносе се Високој школи техничких струковних студија Чачак, 32000
Чачак, Светог Саве 65, у року од 15 дана од дана објављивања.

ОШ „БРАНИСЛАВ ПЕТРОВИЋ“
32224 Слатина
тел. 032/826-654

Професор српског језика и књижевности
на одређено време до повратка раднице са
породиљског одсуства

Хигијеничар

у издвојеном одељењу у Премећи, за 50% норме, на
одређено време до краја школске 2014/15. године
УСЛОВИ: кандидат треба да испуњава услове из члана 120 Закона о основама система образовања и васпитања („Службени гласник РС“, број 72/09, 52/11 и 55/13): да има одговарајуће образовање у складу са чланом 8 наведеног закона, да је држављанин
Републике Србије, да поседује физичку и здравствену способност
за рад са децом, да није осуђиван правоснажном пресудом за
кривична дела за која се изричу казне затвора, да зна језик на
ком се изводи образовни рад. Докази о испуњености услова под
тачкама 1, 2 и 5 прилажу се уз пријаву, а остали докази у току
рада. Пријаве на конкурс слати на адресу: ОШ „Бранислав Петровић“, 32224 Слатина, у року од 8 дана од дана објављивања у
публикацији „Послови“.

ЈАГОДИНА
ОШ „РАДИСЛАВ НИКЧЕВИЋ“
35270 Мајур
тел. 035/261-378, 261-870

Библиотекар

на одређено време, ради замене одсутне запослене
преко 60 дана, до њеног повратка са функције
УСЛОВИ: услови у погледу образовања у складу са чланом 8 став
2 Закона о основама система образовања и васпитања („Службени гласник РС“ бр. 72/09, 52/11 и 55/13) и Правилником о степену
Бесплатна публикација о запошљавању

и врсти образовања наставника и стручних сарадника у основној
школи („Службени гласник - Просветни гласник“, број 11/2012 и
15/2013): дипломирани библиотекар - информатичар, професор,
односно дипломирани филолог језика и књижевности, професор,
односно дипломирани филолог за општу књижевност са теоријом
књижевности, професор разредне наставе, професор језика и
књижевности, односно књижевности и језика - смер за библиотекарство, професор, односно дипломирани филолог књижевности
и језика, професор српскохрватског језика и југословенске књижевности, професор српског језика и књижевности, професор
српске књижевности и језика са општом књижевношћу, професор односно дипломирани филолог за југословенску књижевност
и српскохрватски језик, професор, односно дипломирани филолог за југословенску књижевност и општу књижевност, мастер
библиотекар - информатичар, мастер филолог (главни предмет/
профил библиотекарство и информатика), мастер професор језика и књижевности (главни предмет/профил библиотекарство и
информатика). Кандидати треба да испуњавају и остале услове
предвиђене чланом 120 став 1 Закона о основама система образовања и васпитања. У радни однос може бити примљено лице под
условима приписаним законом и ако: поседује психичку, физичку
и здравствену способност за рад са децом у ученицима; да није
осуђивано правоснажном 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
коме се остварује образовно-васпитни рад.
ОСТАЛО: Доставити: оверену фотокопију дипломе или уверења о
стеченој стручној спреми, оверену фотокопију или оригинал уверења о држављанству, не старије од 6 месеци, извод из матичне књиге рођених. Лекарско уверење са утврђеним психичким,
физичким и здравственим способностима за рад са ученицима
доставља изабрани кандидат пре закључења уговора о раду.
Уверење да кандидат није осуђиван школа прибавља по службеној дужности. У поступку одлучивања о избору наставника, васпитача и стручног сарадника директор врши ужи избор кандидата које упућује на претходну психолошку процену способности за
рад са децом и ученицима. Психолошку процену способности за
рад са децом и ученицима врши Национална служба за запошљавање, применом стандардизованих поступака. Рок за пријављивање на конкурс је 8 дана од дана објављивања, са назнаком: „За
конкурс“. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узети у
разматрање. Пријаве са документацијом слати на адресу школе
или лично донети код секретара.

ОШ „РАДОЈЕ ДОМАНОВИЋ“
35250 Параћин, Књаза Милоша 2
тел. 035/563-054

Директор

на мандатни период од 4 године
УСЛОВИ: држављанство Републике Србије, одговарајуће високо образовање предвиђено чланом 8 став 2 Закона о основама
система образовања и васпитања за наставника основне школе,
педагога или психолога; дозволу за рад (положен стручни испит);
обука и положен испит за директора установе; најмање пет година рада у установи на пословима образовања и васпитања након
стеченог одговарајућег образовања; психичка, физичка и здравствена способност за рад са децом и ученицима, да кандидат није
осуђиван правоснажном пресудом за кривична дела утврђена у
чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања и
васпитања. Уз пријаву на конкурс кандидат је дужан да приложи: биографију са кратким прегледом радног искуства и предлогом програма рада директора школе, уверење о држављанству
не старије од 6 месеци, оверену фотокопију дипломе о стеченом
образовању, оверену фотокопију уверења о положеном стручном испиту, потврду о радном стажу у области образовања и васпитања од послодавца где га је стекао (потврда мора да садржи назив послодавца, делатност којом се бави, радно место на
које је кандидат био распоређен и време трајања рада у области
образовања и васпитања), извод из матичне књиге рођених не
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старији од 6 месеци, уверење о психичкој, физичкој и здравственој способности за рад са децом и ученицима (лекарско уверање)
не старије од 6 месеци (прилаже се пре закључења уговора о
раду), доказ о некажњавању прибавља школа по службеној дужности, с обзиром да Министарство просвете, науке и технолошког
развоја није донело подзаконски акт који уређује програм обуке,
начин и поступак полагања испита за директора установе, пријава која не буде садржала наведени документ неће се сматрати
непотпуном, а изабрани кандидат биће у обавези да у законском
року по доношењу подзаконског акта положи испит за директора. Рок за подношење пријаве је 15 дана од дана објављивања
овог огласа. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узимати у разматрање. Пријаве са доказима о испуњености услова поднети на наведену адресу или доставити лично секретару школе,
са назнаком: „Конкурс за директора“.

ОШ „ПЕТАР КОЧИЋ“ БРЊАК
38228 Зубин Поток
тел. 065/206-1309

Наставник разредне наставе и ППП
за рад у комбинованом одељењу у Бубама

Наставник у звање доцента за ужу научну
област Интерна медицина

УСЛОВИ: Кандидати треба да испуњавају следеће услове: да
имају одговарајуће високо образовање у складу са чланом 8 став
1 став 2 тачка 1 Закона о основама система образовања и васпитања („Сл. гласник РС“, број 72/09 и 52/11, 55/13), одговарајућу
врсту стручне спреме, у складу са Правилником о врсти стручне
спреме наставника и стручних сарадника у основној школи („Просветни гласник РС“ број 6/96, 3/99, 10/02, 4/03, 3/05, 3/09, 11/12 и
15/13); да имају одговарајуће више образовање у складу са чланом 145 Закона о основној школи („Сл. гласник РС“, број 50/92,
22/02, 62/03, 64/03 и 64/04); да поседују психичку, физичку и
здравствену способност за рад са ученицима; да су држављани
Републике Србије; да нису осуђивани правоснажном пресудом за
кривична дела утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања и васпитања. Докази о испуњености
услова из тачака 1, 2 и 4 подносе се уз пријаву на конкурс. Докази о испуњености услова из тачака 3 и 5 подносе се пре закључења уговора о раду. Уз пријаву на конкурс кандидати треба да
приложе: оверен препис/фотокопију дипломе о стеченој стручној
спреми, оверен препис/фотокопију уверења о положеном стручном испиту (лиценцу), потврду о радном односу (за кандидате са
условима под редним бројем 2), уверење о држављанству, уверење да нису осуђивани. Рок за пријаву на конкурс је 8 дана од
дана објављивања. Неблаговремене и непотпуне пријаве неђе се
узети у разматрање.

Наставник у звање редовног професора
за ужу научну област Максилофацијална
хирургија

К РА Г У Ј Е В А Ц
ОСНОВНА ШКОЛА
„МИЛАН БЛАГОЈЕВИЋ“

КОСОВСК А МИТРОВИЦ А
УНИВЕРЗИТЕТ У ПРИШТИНИ
МЕДИЦИНСКИ ФАКУЛТЕТ

38220 Косовска Митровица
Чика Јовина бб
(Здравствени центар Косовска Митровица)
тел. 028/498-298

Наставник у звање доцента за ужу научну
област Неурологија
на одређено време од 60 месеци
2 извршиоца

на одређено време од 60 месеци

Наставник у звање редовног професора за
ужу научну област Хирургија
Наставник у звање редовног професора за
ужу научну област Оториноларингологија 1
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 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. У звање редовног професора може
бити изабрано лице које има научни назив доктора наука и већи
број научних радова које 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. Конкурс је отворен 15 дана од дана
објављивања. Пријаве слати на горенаведену адресу.

Посао се не чека,
посао се тражи
www.nsz.gov.rs
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34313 Наталинци
тел. 034/821-191

Професор српског језика

на одређено време до повратка запослене са
породиљског одсуства и одсуства са рада ради неге
детета, за 95% радног времена

Наставник разредне наставе

на одређено време до повратка запослене са
функције директора школе, за рад у издвојеном
одељењу школе у селу Шуме
УСЛОВИ: да кандидат испуњава услове из члана 120 Закона о
основама система образовања и васпитања („Службени гласник
РС“ бр. 72/2009, 52/2011 и 55/2013), да испуњава услове из члана
8 ст. 2 тач. 1 и 2 чл. 8 ст. 4 Закона о основама система образовања
и васпитања и Правилника о врсти стручне спреме наставника
и стручних сарадника у основној школи („Службени гласник РС“
бр. 11/2012 и 15/2013). Докази о испуњености услова из члана
120 ЗОСОВ, тачке 1 и 4 подносе се уз пријаву на конкурс, доказ
из тачке 2 пре закључења уговора о раду. Уз пријаву на конкурс
доставити следеће доказе: доказ о одговарајућој стручној спреми (оверену фотокопију), уверење о држављанству (не старије
од 6 месеци), као и доказе о испуњености услова из чл. 8 став 4
Закона о основама система образовања и васпитања, извод из
матичне књиге рођених и уверење да кандидат није осуђиван
правоснажном судском пресудом за кривична дела утврђена у
чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања и
васпитања. Фотокопије докумената које нису оверене од стране
надлежног органа неће се узимати у обзир. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће бити узете у разматрање. Пријаве са
доказима о испуњености услова конкурса слати на горенаведену
адресу школе. Рок за пријаву је 8 дана. Додатне информације се
могу добити на телефон: 034/821-191.
Национална служба за запошљавање • www.nsz.gov.rs
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ФАКУЛТЕТ МЕДИЦИНСКИХ НАУКА

ЕКОНОМСКИ ФАКУЛТЕТ

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

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

Сарадник у настави за ужу научну област
Офталмологија

Наставник у звање ванредног професора,
за ужу научну област Општа економија
и привредни развој - наставни предмет
Теорија и анализа економске политике

на одређено време 1 година

УСЛОВИ: завршен медицински факултет са укупном просечном
оценом најмање 8 и уписане докторске академске студије или
магистар медицинских наука коме је прихваћена тема докторске
дисертације. Услови утврђени одговарајућим одредбама Закона
о високом образовању („Сл. гласник РС“, бр. 76/2005), Статутом
Универзитета у Крагујевцу, Правилником о начину и поступку
заснивања радног односа и стицању звања наставника Универзитета у Крагујевцу и Статутом Факултета Медицинских наука у
Крагујевцу, у складу са којима ће бити извршен избор пријављених кандидата. Уз пријаву на конкурс доставити: биографију,
потврду о уписаним докторским студијама, фотокопију оверених
диплома, списак стручних и научних публикација и по један примерак тих публикација. Сву конкурсну документацију, као доказе
о испуњености услова, обавезно доставити и у електронској форми (на компакт диску - CD). Рок за пријаву је 15 дана.

на одређено време 5 година

УСЛОВИ: научни степен доктора економских наука одговарајуће
уже научне 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. 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 факултета са назнаком: „За конкурс“. Рок
за пријаву је 15 дана.

ВИСОКА ТЕХНОЛОШКА ШКОЛА
СТРУКОВНИХ СТУДИЈА - АРАНЂЕЛОВАЦ

СРЕДЊА ШКОЛА

Наставник у звању професора струковних
студија за ужу област Алгоритми
и оптимизација, предмети: Основи
информационо комуникационих
технологија, Алгоритми и структуре
података, Теорија одлучивања

на мандатни период од 4 године

34300 Аранђеловац, Јосифа Панчића 11
тел. 034/6701-820

за 70% радног времена

34240 Кнић
тел. 034/510-149

Директор

УСЛОВИ: Кандидат за директора школе мора да испуњава следеће услове: поседовање одговарајућег високог образовања из
чл. 8 став 2. Закона о основама система образовања и васпитања („Службени гласник РС“, број 72/09, 52/11 и 55/13), односно
високо образовање стечено на студијама другог степена - мастер
академске студије, специјалистичке академске студије или специјалистичке струковне студије, по пропису који уређује високо

УСЛОВИ: стечен стручни назив доктора техничких наука. Кандидат је дужан да уз пријаву достави следећа документа: доказ
о стручној спреми, CV, доказ да није правоснажном пресудом
осуђен за кривично дело против полне слободе, фалсификовања
јавне исправе или примања мита, доказ да се против њега не
води кривични поступак, извод из матичне књиге држављана,
извод из матичне књиге рођених; доказ о психичкој, физичкој
и здравственој способности за рад у просвети; списак објављених стручних и научних радова у протеклих пет година и списак објављених радова на СЦИ листи (најмање пет). Документа
морају бити оригинална или оверене копије. Рок за пријаву је 15
дана од дана објављивања конкурса.

ОСНОВНА ШКОЛА
„МИЛУТИН ЈЕЛЕНИЋ“
34324 Горња Трнава
тел. 034/832-001

Наставник хемије

за 20% радног времена, на одређено време до
повратка одсутне запослене
УСЛОВИ: високо образовање у наведеном занимању 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. Поред наведених услова, кандидат
мора да испуњава и следеће услове: да има психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и ученицима; да
је држављанин Републике Србије; да није осуђиван за кривична
дела наведена у члану 120 Закона о основама система образовања и васпитања. Кандидати су дужни да уз пријаву на конкурс
доставе оверену копију дипломе о завршеној школи и уверење о
држављанству. Пријаве на конкурс слати на горенаведену адресу
школе.
Бесплатна публикација о запошљавању

Унапредите
своје пословање
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образовање почев од 10. септембра 2005. године, или на основним студијама у трјању од најмање четири године, по пропису
који је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. године, за наставника средње стручне школе у подручју рада економија, право и администрација или трговина, угоститељство и
туризам или машинство и обрада метала, педагога или психолога; поседовање дозволе за рад (лиценце); поседовање психичке,
физичке и здравствене способности за рад са децом и ученицима; поседовање држављанства Републике Србије; да кандидат
није осуђиван правоснажном 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. Уз пријаву на конкурс кандидати треба да приложе:
биографске податке, односно радну биографију; оверену копију
дипломе о стеченом образовању, не старију од 6 месеци; оверену копију уверења о положеном испиту за лиценцу, стручном
испиту за наставника, односно стручног сарадника (дозволу за
рад); потврду о радном искуству у области образовања; уверење
о држављанству; извод из матичне књиге рођених; лекарско
уверење да има психичку, физичку и здравствену способност за
рад са децом и ученицима. Неблаговремене и непотпуне пријаве
неће се узимати у разматрање. Рок за пријаву је 15 дана.

системом преноса бодова (доказ о положеним испитима из педагогије и психологије у току студија, или уверење одговарајуће
високошколске установе о положеним испитима након дипломирања, или доказ о положеном стручном испиту, односно лиценци); оригинал или оверену фотокопију уверења о држављанству;
доказ о знању језика на коме се остварује образовно васпитни
рад (потврду да је лице стекло одговарајуће образовање на српском језику или је положило испит из српског језика са методиком, по програму одговарајуће високошколске установе); кратку
биографију (са конктакт телефоном и тачном адресом пребивалишта). Оверене фотокопије докумената не смеју бити старије од
шест месеци. Доказ о психичкој, физичкој и здравственој способности за рад са децом (лекарско уверење) - подноси само изабрани кандидат, пре закључења уговора о раду. Доказ да кандидат
није осуђиван прибавља установа по службеној дужности. Рок за
подношење пријава на конкурс је 8 дана од дана објављивања у
публикацији „Послови“. Непотпуне и неблаговремено достављене пријаве неће бити разматране. Пријаве се шаљу на адресу: ПУ
„Радост“ Врњачка Бања, Хероја Чајке 20, 36210 Врњачка Бања,
са назнаком: „За конкурс“ или се предају лично, на истој адреси,
секретару установе.

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

Васпитач
УСЛОВИ: Кандидат поред општих услова прописаних чл. 24 ст.1
Закона о раду („Сл. гласник РС“, бр. 24/05, 61/05, 54/09, 32/13, и
75/14) треба да испуњава и посебне услове прописане чл. 120
ст. 1-5 и чл. 8 ст. 2 и 4 Закона о основама система образовања и
васпитања („Сл. гласник РС“, бр. 72/09, 52/11 и 55/13); односно:
да има најмање 15 година живота (општи услов); да има одговарајуће образовање из чл. 8 ст. 2 Закона о основама система
образовања и васпитања („Сл. гласник РС“, бр. 72/09, 52/11 и
55/13), а на основу закључка Комисије за давање сагласности за
ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава 51, број112-13326/2014 од 13.11.2014. год.
о давању сагласности за пријем у радни однос једног извршиоца
на пословима васпитача (високи степен стручне спреме). Кандидат треба да је стекао високо образовање на: а) студијама I
степена (основне академске студије обима 240 ЕСПБ) или студијама II степена (дипломске академске студије - мастер обима
300 ЕСПБ), или студијама II степена (специјалистичке академске
студије обима 360 ЕСПБ), или студијама II степена (специјалистичке струковне студије обима 240 ЕСПБ), у складу са Законом о
високом образовању („Сл. гласник РС“, бр. 76/05, 100/05, аутентично тумачење 97/08 и 44/10, почев од 10.09.2005. год., односно
б) на основним студијама у трајању од најмање 4 године, по пропису који је уређивао високо ообразовање до 10.09.2005. године;
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; да има држављанство Републике
Србије; да зна језик на коме се остварује образовно-васпитни рад
(српски језик); да има образовање из психолошких, педагошких
и методичких дисциплина стечено на високошколској установи
у току студија или након дипломирања, од најмање 30 бодова и
шест бодова праксе у установи, у складу са Европским системом
преноса бодова. Кандидат 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. Уз пријаву на конкурс доставити: извод из матичне књиге рођених(са холограмом); оригинал или оверену фотокопија дипломе о стеченом образовању; оригинал или оверену
фотокопију доказа 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
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КРУШЕВАЦ
МАШИНСКО-ЕЛЕКТРОТЕХНИЧКА ШКОЛА

ЛЕСКОВАЦ
ОСНОВНА ШКОЛА „СТОЈАН ЉУБИЋ“

Наставник теоријске наставе економске
групе предмета

на период од 4 године

37000 Крушевац, Ћирила и Методија 26

за 50% радног времена, на одређено време до краја
школске 2014/2015. године, односно до 31.08.2015.
године

Наставник физике

за 60% радног времена, на одређено време до краја
школске 2014/2015. године, односно до 31.08.2015.
године

Наставник теоријске наставе машинске
групе предмета
за 45% радног времена, на одређено време до
повратка запослене са породиљског одсуства и
одсуства ради неге детета

Наставник практичне наставе саобраћајне
групе предмета - возач инструктор
на одређено време до краја школске 2014/2015.
године, односно до 31.08.2015. године

Наставник практичне наставе саобраћајне
групе предмета - возач инструктор
за 31% радног времена, на одређено време до
повратка запослене са породиљског одсуства ради
неге детета

Наставник теоријске наставе електро
струке, дипломирани инжењер
електротехнике за електронику

за 50% радног времена, на одређено време до краја
2014/2015. године, односно до 31.08.2015. године

Наставник теоријске наставе електро
струке, дипломирани инжењер
електротехнике за управљање системима

за 50% радног времена, на одређено време до краја
2014/2015. године, односно до 31.08.2015. године

Наставник теоријске наставе електро
струке, дипломирани инжењер
електротехнике за електроенергетски
систем

за 50% радног времена, на одређено време до краја
школске 2014/2015. године, односно до 31.08.2015.
године
УСЛОВИ: Кандидати морају, поред услова утврђених Законом о
основама система образовања и васпитања („Сл. гласник РС“, бр.
72/09, 52//11 и 55/13), да испуњавају и услове из Правилника о
врсти стручне спреме наставника, стручних сарадника и помоћних наставника у стручним школама („Службени гласник РС Просветни гласник“, бр. 5/91, 1/92, 21/93, 3/94, 7/96, 7/98, 3/99,
6/2001, 3/2003, 8/2003, 11/2004, 5/2005, 6/2005, 2/2007, 4/2007,
7/2008, 11/2008, 5/2011, 8/2011 и 9/2013). Пријаве слати на горенаведену адресу.
Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узети у разматрање.

www.nsz.gov.rs
Бесплатна публикација о запошљавању

16206 Косанчић, тел. 016/827-692

Директор

УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава услове прописане одредбама чл. 8 став 2 и чл. 120 Закона о основама система образовања
и васпитања и Правилником о степену и врсти стручне спреме
наставника и стручних сарадника у основној школи („Сл. гласник
РС“, бр. 11/12 и 15/13), и то: кандидат мора да има одговарајуће
високо образовање стечено на студијама другог степена (мастер
академске студије, специјалистичке академске студије и специјалистичке струковне студије), по пропису који уређује високо
образовање почев од 10.09.2005. године или на основним студијама у трајању од најмање 4 године, по пропису који је уређивао високо образовање до 10.09.2005. године; да има психичку,
физичку и здравствену способност за рад са децом и ученицима;
да кандидат није осуђиван правоснажном пресудом за кривична
дела утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања и васпитања; да има положен испит за лиценцу
за наставника, педагога или психолога, односно стручни испит;
да има најмање 5 година стажа у установи на пословима образовања и васпитања; да има држављанство Републике Србије; обука и положен испит за директора установе; да зна језик на којем
се остварује образовно-васпитни рад (српски језик). Уз пријаву са
кратком биографијом, кандидат је обавезан да приложи: диплому о стеченом одговарајућем степену и врсти образовања; доказ
о дозволи за рад - лиценца или уверење о положеном стручном
испиту; уверење о држављанству не старије од 6 месеци; доказ
о најмање 5 година стажа у установи на пословима образовања
и васпитања; извод из матичне књиге рођених; уколико кандидат није стекао средње, више или високо образовање на српском
језику, доказ о положеном испиту из српског језика по програму
одговарајуће високошколске установе. Фотокопије приложених
доказа морају бити оверене и не старије од 6 месеци. Пријава на
конкурс која не садржи доказ о обуци или положеном испиту за
директора установе неће се сматрати непотпуном, јер уколико
изабрани кандидат нема положен испит за директора, дужан је
да га положи у року од годину дана од дана ступања на дужност,
у складу са чланом 59. Закона. Рок за подношење пријава је 15
дана од дана објављивања конкурса. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узети у разматрање.

ОСНОВНА ШКОЛА
„СТАНИМИР ВЕЉКОВИЋ ЗЕЛЕ“
16205 Бојник, Стојана Љубића 2
тел. 016/821-135

Наставник историје

на одређено време до повратка запослене са
боловања, односно породиљског одсуства и одсуства
ради неге детета
УСЛОВИ: У радни однос ради обављања посла наставника историје може бити примљен кандидат који испуњава следеће услове: поседовање одговарајућег образовања у складу са одредбама члана 8 став 2 и 4 Закона о основама система образовања и
васпитања и члана 3 став 1 тачка 8 Правилника о степену и врсти
образовања наставника и стручних сарадника у основној школи;
поседовање држављанства Републике Србије; поседовање психичке, физичке и здравствене способности за рад са децом и ученицима; да кандидат није осуђиван правоснажном пресудом за
кривична дела утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања и васпитања; познавање језика на коме
се остварује образовно-васпитни рад.

Наставник физике

на одређено време до повратка запосленог са
неплаћеног одсуства, са 20% радног времена
01.04.2015. | Број 615 |
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УСЛОВИ: У радни однос ради обављања посла наставника физике може бити примљен кандидат који испуњава следеће услове:
поседовање одговарајућег образовања у складу са одредбама
члана 8 став 2 и 4 Закона о основама система образовања и васпитања и члана 3 став 1 тачка 8 Правилника о степену и врсти
образовања наставника и стручних сарадника у основној школи;
поседовање држављанства Републике Србије; поседовање има
психичке, физичке и здравствене способност за рад са децом и
ученицима; да кандидат није осуђиван правоснажном пресудом
за кривична дела утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о
основама система образовања и васпитања; познавање језика на
коме се остварује образовно-васпитни рад.
ОСТАЛО: Рок за подношење пријава је 15 дана од дана објављивања конкурса. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се
узимати у разматрање. Потпуном пријавом сматра се пријава која
садржи: доказ о држављанству РС (уверење о држављанству, не
старије од 6 месеци и извод из матичне књиге рођених), оверен препис или оверену фотокопију дипломе о стеченом образовању, доказ 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 шест бодова праксе у установи, у складу са Европским системом преноса бодова (оверену фотокопију потврде/уверења). У пријави обавезно навести контакт телефон. Одлуку о
избору кандидата директор ће донети у року од 8 дана од дана
добијања резултата психолошке процене способности за рад са
децом и ученицима. Пријаве слати на адресу школе или непосредном предајом пријаве у канцеларији секретара школе. Ближе информације о конкурсу могу се добити код секретара школе
и путем телефона.

ОСНОВНА ШКОЛА
„НИКОЛА СКОБАЉИЋ“

Велико Трњане, 16000 Лесковац
тел. 016/242-368

Наставник техничког и информатичког
образовања

на одређено време до повратка радника са боловања
УСЛОВИ: VII степен стручне спреме. Кандидат треба да испуњава следеће услове: да има држављанство Републике Србије; да
испуњава услове у погледу стручне спреме - високо образовање
предвиђено чл. 8 Закона о основама система образовања и васпитања („Сл. гласник РС“ бр. 72/09, 52/11 и 55/13), а у складу
са Правилником о врсти стручне спреме наставника и стручних
сарадника у основној школи („Сл. гласник РС - Просветни гласник“ бр. 11/12 и 15/13); да имају 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, 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 о основама система образовања и васпитања; да има психичку, физичку и здравствену способност за рад
са децом и ученицима; да није осуђиван правоснажном пресудом
за кривична дела из чл. 120 ст. 1 тач. 3 Закона о основама система образовања и васпитања („Сл. гласник РС“ бр. 72/09, 52/11
и 55/13). Проверу психофизичких способности за рад са децом
и ученицима врши надлежна служба за послове запошљавања
применом стандардизованих поступака. Докази о држављанству и стручној спреми подносе се уз пријаву на конкурс. Доказ
о психофизичкој способности за рад са децом и ученицима доставља се пре закључења уговора о раду, док доказ о неосуђиваности прибавља школа. Уз пријаву на конкурс кандидат треба
да приложи: уверење о држављанству, извод из матичне књиге
рођених, оверен препис/фотокопију дипломе о стеченој стручној спреми. Рок за пријављивање на конкурс је 15 дана од дана
објављивања у публикацији „Послови“. Неблагоремене и непотпуне пријаве неће се узети у разматрање. Ближе информације се
могу добити на телефон: 016/242-368.
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ЛОЗНИЦ А
ОШ „БОРИВОЈЕ Ж. МИЛОЈЕВИЋ“
15314 Крупањ, Радничка 2

Наставник разредне наставе

за рад у школи у Костајнику, на одређено време ради
замене одсутног запосленог
УСЛОВИ: одговарајућа стручна спрема према Правилнику о
врсти стручне спреме наставника и стручних сарадника у основној школи и одредбама Правилника о организацији рада и систематизацији радних места радника ОШ „Боривоје Ж. Милојевић“ Крупањ. Кандидати морају да испуњавају услове прописане
одредбама Закона о основама система образовања и васпитања.
Уз пријаву доставити: биографске податке, оригинал или оверену фотокопију дипломе, извод из матичне књиге рођених, уверење о држављанству (не старије од 6 месеци), уверење да кандидат није осуђиван за кривично дело на безусловну казну од
најмање 6 месеци, односно за кривична дела утврђена законом
која га чине неподобним за обављање послова у школи (не старије од 6 месеци), лекарско уверење о здравственој и психофизичкој способности за рад са децом и ученицима. Рок за подношење пријава је 8 дана од дана објављивања огласа. Пријаве
са потребном документацијом подносе се на адресу школе, са
назнаком: „Конкурс за пријем у радни однос на одређено време“,
са називом радног места на које се кандидат пријављује. Одлука
о избору кандидата донеће се у року од 15 дана од дана истека
рока за подношење пријава. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати.

ОШ „ПЕТАР ВРАГОЛИЋ“

15320 Љубовија, Јована Цвијића 1
тел. 015/561-869

Директор

на период од 4 године, по поновљеном поступку
УСЛОВИ: Кандитат за директора школе треба да испуњава услове прописане чланом 8 ст. 2 члан 59 ст. 5 и 120 Закона о основама система образовања и васпитања („Сл. гласник РС“, бр.
72/09, 52/2011 и 55/2013); да има одговарајуће образовање из
чл. 8 ст. 2 Закона о основама система образовања и васпитања
за наставника основне школе, педагога или психолога, стечено
на студијама другог степена (мастер академске студије, специјалистичке академске студије или специјалистичке струковне студије), по пропису који 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 дозволу за
рад, обуку, и положен испит за директора школе (пријава која
не буде садржала наведени документ неће се сматрати непотпуном, а изабрани кандидат биће у обавези да у законском року
положи испит за директора); да има 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; држављанство
РС; да није осуђиван правоснажном пресудом за кривично дела
наведена у члану 120 став 1 тачка 3 Закона о основама система
образовања и васпитања; да зна језик на ком се остварује образовно-васпитни рад. Пошто је ово поновљен конкурс, с обзиром
да на предходно расписаном конкурсу није изабран директор
школе, за директора школе може да буде изабран и наставник
који уз испуњеност осталих услова има одговарајуће образовање из чл. 8 став 3 Закона о основама система образовања и
васпитања и најмање 10 година рада у установи на пословима
образовања и васпитања након стеченог одговарајућег образовања. Кандидати са одговарајућим образовањем из чл. 8 ст. 2
и члана 8 ст. 3 Закона на овом конкурсу - равноправни су. Уз
пријаву кандидат је у обавези да приложи: радну биографију са
кратким прегледом кретања у служби и предлогом плана рада за
време мандата; оверену фотокопију дипломе о стеченом одговарајућем образовању; оверену фотокопију уверења о положеном
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стручном испиту, односно испиту за лиценцу; потврду о радном
искуству на пословима образовања и васпитања након стеченог
одговарајућег образовања; уверење о држављанству РС, не старије од 6 месеци; извод из матичне књиге рођених не старији
од 6 месеци; доказ да није покренута истрага нити подигнута
оптужница код надлежног суда не старије од 6 месеци; доказ да
зна језика на коме се остварује образовно-васпитни рад - српски
језик, лекарско уверење о психичкој, физичкој и здравственој
способности за рад са децом и ученицима; уверење да кандидати нису осуђивани за кривична дела из члана 120 став 1 тачка 3
Закона о основама система образовања и васпитања - прибавља
школа. Пријаве се подносе у затвореним ковертама, са назнаком:
„Конкурс за директора“, непосредно школи или на адресу школе,
у року од 15 дана од дана објављивања конкурса. Непотпуне и
неблаговремене пријаве неће се разматрати.

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

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

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

ОШ „МИЛАН РАКИЋ“

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

Наставник разредне наставе

на одређено време до повратка запосленог са
функције директора школе
УСЛОВИ: професор разредне наставе; наставник разредне наставе; професор педагогије са претходно завршеном педагошком
академијом; професор разредне наставе и енглеског језика за
основну школу; мастер учитељ; дипломирани учитељ; професор
разредне наставе и ликовне културе за основну школу. Кандидат
мора да поседује образовање из психолошких и методичких дисциплина прописано чланом 8 став 4 Закона о основама система
образовања и васпитања („Сл. гласник РС“, број 72/2009, 52/2011
и 55/2013). Кандидат треба да испуњава услове прописане чланом 120 Закона о основама система образовања и васпитања.
Одговарајућим образовањем сматра се 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; психичка, физичка
и здравствена способност за рад са децом и ученицима; да није
осуђиван правноснажном пресудом за кривична дела утврђена
чланом 120 став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања и васпитања; да има држављанство Републике Србије; да
зна језик на ком се изводи васпитно - образовни рад (српски).
Уз пријаву на конкурс доставити: оверену фотокопију дипломе
о стеченој стручној спреми; уверење о држављанству РС; доказ
о образовању из психолошких, педагошких и методичких дисциплина стеченом на високошколској установи у току студија или
након дипломирања од најмање 30 бодова и шест бодова праксе у установи у складу са Европским системом преноса бодова,
односно уверење о положеним испитима из педагогије и психологије у току студија издато од одговарајуће високошколске
установе или доказ о положеном стручном испиту или испиту за
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лиценцу; познавање српског језика кандидати доказују стеченим
образовањем на српском језику или положеним испитом из српског језика по програму оговарајуће високошколске установе.
Одговарајуће лекарско уверење доставља изабрани кандидат,
пре закључивања уговора о раду. Доказ о неосуђиваности прибавља школа. Одлуку о избору кандидата директор ће донети у
року од 8 дана од дана добијања резултата психолошке процене
способности за рад са децом и ученицима, коју врши Национална служба за запошљавање. Пријаве слати поштом или предати
лично на назначену адресу. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће бити узете у разматрање.

ПРВА НИШКА ГИМНАЗИЈА
„СТЕВАН СРЕМАЦ“

18000 Ниш, Вожда Карађорђа 27

Директор

на период од 4 године
УСЛОВИ: одговарајуће образовање из члана 8 став 2 и 121 Закона о основама система образовања и васпитања („Службени
гласник РС“, бр. 55/13); лице које испуњава услове за наставника гимназије, за педагога и психолога; дозвола за рад/лиценца
или положен стручни испит; обука и положен испит за директора
установе; најмање 5 година рада у установи на пословима образовања и васпитања, након стеченог одговарајућег образовања;
лице које има психичку, физичку и здравствену способност за
рад са децом и ученицима; лице које није осуђивано правоснажном пресудом за кривична дела утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања и васпитања (уверење прибавља школа); лице које има држављанство Републике
Србије; да зна језик на ком се остварује образовно-васпитни рад.
Уз пријаву кандидат подноси: доказ о завршеном одговарајућем
образовању; доказ да поседује дозволу за рад (лиценцу); доказ
о положеном испиту за директора (изабрани кандидат који нема
положен испит дужан је да га положи у року од годину дана од
дана ступања на дужност); доказ о раду у области образовања;
доказ да има психичку, физичку и здравствену способност за рад
са децом и ученицима; уверење да није под истрагом, нити да је
подигнута оптужница код надлежног суда; уверење о држављанству (не старије од 6 месеци); доказ да зна језик на ком се остварује образовно-васпитни рад (кандидат који није стекао одговарајуће образовање на српском језику у обавези је да достави
доказ да је положио испит из српског језика по програму одговарајуће високошколске установе); биографију са кратким прегледом кретања у служби; предлог програма рада директора школе;
извод из матичне књиге рођених. Непотпуне и неблаговремене
пријаве неће бити разматране.

ОШ „ВУК КАРАЏИЋ“

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

Педагошки асистент

на одређено време до 31.08.2015. године
УСЛОВИ: најмање средња стручна спрема и савладан програм
обуке за педагошког асистента прописан од стране Министарства
просвете, науке и технолошког развоја. Кандидат уз пријаву треба да достави: оверену фотокопију дипломе о стеченој стручној
спреми, доказ о држављанству и доказ о савладаном програму
обуке за педагошког асистента. Лекарско уверење доставља изабрани кандидат, пре закључења уговора о раду. Непотпуне и
неблаговремене пријаве неће се узимати у разматрање.

Посао се не чека,
посао се тражи
01.04.2015. | Број 615 |
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НОВИ ПА ЗАР
МАТИЧНА ОСНОВНА ШКОЛА „25. МАЈ“
36307 Делимеђе, Тутин
тел. 020/461-159, 063/597-997

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

Професор биологије

Оглас објављен 25.03.2015. године у публикацији
„Послови“ допуњује се у називу радног места и исправно
треба да гласи:

за 40% радног времена, у издвојеном одељењу
школе у Моранима, на одређено време до повратка
радника са боловања

Професор хемије

за 20% радног времена, у издвојеном одељењу
школе у Коничу, на одређено време до повратка
радника са боловања
УСЛОВИ: У радни однос у установи може да буде примљено лице
под условима прописаним законом и ако има: одговарајуће образовање; психичку, физичку и здравствену способност за рад са
децом и ученицима; да кандидат није осуђиван правоснажном
пресудом за кривична дела утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3
Закона о основама система образовања и васпитања; држављанство Републике Србије; да зна језик на коме се остварује образовно-васпитни рад. Наставник мора да има образовање из психолошких, педагошких и методичких дисциплина стечено на високо
школској установи у току студија или након дипломирања, од најмање 30 бодова и 6 бодова праксе у установи, у складу са европским системом преноса бодова. Уз пријаву на конкурс кандидати
треба да приложе: уверење о држављанству; извод из матичне
књиге рођених; оверен препис/фотокопију дипломе о стеченој
стручној спреми; доказ о познавању језика на коме се остварује образовно-васпитни рад. Уверење о здравственом стању и
психофизичкој способности за рад са ученицима подносе се пре
закључења уговора о раду. Доказ о неосуђиваности прибавља
установа по службеној дужности. Рок за пријављивање на конкурс је 8 дана од дана објављивања конкурса. Неблаговремене
и непотпуне пријаве се неће разматрати. Пријаве са документима слати на адресу: Матична основна школа „25. мај“, Делимеђе
36307, Тутин. Ближе информације о конкурсу могу се добити
путем телефона: 020/461-159, 063/597-997.

ОШ „ДЕСАНКА МАКСИМОВИЋ“
36300 Нови Пазар, Цетињска 10
тел. 020/316-361

Наставник српског језика

на одређено време ради замене одсутног запосленог
преко 60 дана
УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава следеће услове: одговарајућа висока школска спрема према Правилнику о врсти стручне спреме наставника и стручних сарадника у основној школи;
држављанство Републике Србије; да има психичку, физичку и
здравствену способност за рад са децом и ученицима; да зна
језик на коме се остварује образовно-васпитни рад; уверење да
кандидат није осуђиван правоснажном пресудом за кривична
дела из члана 120 став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања и васпитања (прибавља школа). Рок за пријављивање је
8 дана од дана објављивања конкурса. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се разматрати. Уз пријаву кандидати треба да
доставе: оверен препис дипломе о стручној спреми, уверење о
држављанству РС, извод из матичне књиге рођених. Информације о конкурсу могу се добити у школи, лично или на телефон:
020/316-361.

Посао се не чека,
посао се тражи
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Наставник у звање доцента за ужу научну
област Правно-историјска
на период од пет година

Рок за пријем пријава је 06.04.2015. године.

НОВИ СА Д
ОСНОВНА ШКОЛА „ЈАН КОЛАР“
21425 Селенча, Вајанског 1
тел. 021/774-015

Наставник словачког језика

за 89% радног времена, на одређено време до
повратка запослене са боловања
УСЛОВИ: Поред општих услова за заснивање радног односа,
предвиђених Законом о раду, кандидати морају испуњавати и
посебне услове прописане у чл. 8, 120 и 121 Закона о основама
система образовања и васпитања („Сл. гласник РС“, број 72/09,
52/11 и 55/2013) и Правилником о степену и врсти образовања
наставника и стручних сарадника у основној школи („Сл. гл. РС
- Просветни гласник“ бр. 11/2012 ). Уз пријаву на конкурс доставити следеће документе: доказ о одговарајућој стручној спреми;
уверење о држављанству Републике Србије - не старије од 6
месеци; извод из матичне књиге рођених. Доказ о неосуђиваности прибавља установа пре закључења уговора о раду, а изабрани кандидат доставља уверење да има психичку, физичку и
здравствену способност за рад са децом и ученицима такође пре
закључења уговора о раду. Проверу психофизичких способности
за рад са децом и ученицима врши надлежна служба за послове запошљавања. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се
узети у разматрање.

ТЕХНИЧКА ШКОЛА
„ПАВЛЕ САВИЋ“

21000 Нови Сад, Шајкашка 34

Наставник стручних предмета
(прехрамбена струка)

на одређено време, са 50% радног времена, до
повратка одсутног запосленог
УСЛОВИ: стечено одговарајуће високо образовање на студијама другог степена, 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; стечено
звање: дипломирани инжењер технологије, смерови: угљенохидратне хране, угљенохидратне и сточне хране, конзервна храна
или микробиолошки процеси; дипломирани инжењер технолог,
одсек органско-технолошки, група: биотехнолошка; дипломирани инжењер технолог, одсеци: прехрембено инжењерство,
биохемијско и прехрамбено инжењерство, хемијско и биохемијско инжењерство или биохемијско инжењерство и биотехнологија; дипломирани инжењер технологије, одсек прехрамбено
инжењерство, смер технологија врења; дипломирани инжењер
прехрамбене технологије; дипломирани инжењер технологије,
смер технологија пољопривредних и прехрамбених производа;
дипломирани инжењер технолог, одсек прехрамбено инжењерство, смерови угљенохидратна храна или микробиолошки процеси; дипломирани инжењер прехрамбена технологије биљних
производа; дипломирани инжењер технологије исхране; диплоНационална служба за запошљавање • www.nsz.gov.rs
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мирани инжењер пољопривреде за технологију конзервирања
и врења; дипломирани инжењер пољопривреде за технологију
ратарских производа; дипломирани инжењер пољопривреде
за технологију биљних производа; мастер инжењер технологије, претходно завршене основне академске студије на студијском програму: Биохемијско инжењерство, Биотехнологија,
Прехрамбено инжењерство или Прехрамбена технологија; мастер инжењер пољопривреде, претходно завршене основне академске студије на одсеку Прехрамбена технологија на модулима: Технологија конзервисања и врења; Технологија ратарских
производа или Управљање безбедношћу и квалитетом у производњи хране; мастер инжењер технологије, претходно завршене
основне академске студије на одсеку Прехрамбена технологија.
Посебни услови: 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. Напомена: Наставник који је у току студија положио испите из педагогије и психологије или је положио стручни
испит, односно испит за лиценцу сматра се да испуњава посебан
услов конкурса. Уз молбу приложити: оверену копију дипломе,
уверење о држављанству, одговарајућу потврду/уверење високошколске установе о броју остварених бодова, односно положеним испитима из педагогије и психологије, односно уверење о
положеном стручном испиту/испиту за лиценцу.

ФАКУЛТЕТ ТЕХНИЧКИХ НАУКА

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

Наставник у звање доцента за ужу област
Електроенергетика
УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме, струке електротехнике
и рачунарства, 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
Аутоматика и управљање системима
УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме, електроструке, услови прописани чланом 64 Закона о високом образовању и општим актима
Универзитета у Новом Саду, односно Факултета техничких наука.

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

Наставник стручних предмета
(прехрамбена струка)

Сарадник у звање асистента за ужу област
Планирање, регулисање и безбедност
саобраћаја

УСЛОВИ: стечено одговарајуће високо образовање на студијама другог степена 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; стечено
звање: дипломирани инжењер технологије смерови конзервна
храна; дипломирани инжењер прехрамбене технологије анималних производа; дипломирани инжењер прехрамбене технологије; дипломирани инжењер технологије, смер технологија пољопривредних и прехрамбених производа; дипломирани
инжењер пољопривреде за технологију сточних производа; мастер инжењер технологије, претходно завршене основне академске студије на одсеку Прехрамбена технологија; мастер инжењер
пољопривреде, претходно завршене основне академске студије
на одсеку Прехрамбена технологија на модулима: Технологија
анималних производа или Управљање безбедношћу и квалитетом у производњи хране.

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

на одређено време до повратка одсутног запосленог

Посебани услови: 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. Уз молбу приложити: оверену копију дипломе,
уверење о држављанству, одговарајућу потврду/уверење високошколске установе о броју остварених бодова, односно положеним испитима из педагогије и психологије, односно уверење о
положеном стручном испиту/испиту за лиценцу.
ОСТАЛО: Општи услови - кандидати морају да имају одговарајуће образовање; 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; да имају
држављанство Републике Србије и да знају језик на коме се остварује образовно-васпитни рад. Знање језика на коме се остварује образовно-васпитни рад доказује се дипломом о стеченом
одговарајућем образовању за обављање образовно-васпитног
рада на језику на коме се он остварује или уверењем да је лице
положило испит из тог језика по програму одговарајуће високошколске установе. Конкурс је отворен 8 дана од дана објављивања. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће бити узете у
разматрање.
Бесплатна публикација о запошљавању

Сарадник у звање асистента за ужу област
Мехатроника, роботика и аутоматизација и
интегрисани системи
УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, мехатроничке струке,
услови прописани чланом 72 Закона о високом образовању и
општим актима Факултета техничких наука.

Сарадник у звање асистента за ужу област
Организације и технологије транспорта
УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, саобраћајне струке, услови прописани чланом 72 Закона о високом образовању и општим
актима Факултета техничких наука.

Сарадник у звање сарадника у настави за
ужу област Информационо-комуникациони
системи
УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, електротехничке струке,
услови прописани чланом 71 Закона о високом образовању и
општим актима Факултета техничких наука.
ОСТАЛО: Приложити пријаву за избор у звање и пријем у радни
однос (навести прецизан назив уже области и датум објављивања конкурса) и доказе о испуњености услова конкурса: краћу
биографију, оверене фотокопије диплома и додатка дипломи,
оригинални доказ о држављанству, оригинални извод из матичне
књиге рођених, уверење из суда да против кандидата није донето решење о спровођењу истраге, није подигнута оптужница или
поднет оптужни предлог за кривична дела за које се гоњење
предузима по службеној дужности, 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 за наставнике ће бити отворен 15 дана од дана објављивања, а за сараднике 7 дана од дана објављивања.
01.04.2015. | Број 615 |
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ИСПРАВКА ОГЛАСА
УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ
ПОЉОПРИВРЕДНИ ФАКУЛТЕТ

21000 Нови Сад, Трг Доситеја Обрадовића 8

Оглас објављен 11.03.2015. године у публикацији
„Послови“ исправља се за радно место: Ванредни професор за ужу научну област Репродукција животиња, тако
што се у условима брише: „доктор пољопривредних наука“ и треба да стоји само: доктор ветеринарских наука.

ОСНОВНА ШКОЛА
„БРАТСТВО ЈЕДИНСТВО“

21455 Куцура, Ослобођења 6
тел. 021/727-905
e-mail: oskucura@open.telekom.rs

Директор

на мандатни период од 4 године
УСЛОВИ: Кандидати треба да испуњавају следеће услове: поседовање одговарајућег образовања за наставника основне школе, за педагога и психолога, из чл. 8 став 2 Закона о основама
система образовања и васпитања („Сл. гласник РС“, бр. 72/09,
52/11 и 55/13): на студијама другог степена (мастер академске
студије, специјалистичке академске студије или специјалистичке
струковне студије) по пропису који уређује високо образовање,
почев од 10. септембра 2005. године; на основним студијама у
трајању од најмање четири године, по пропису који је уређивао
високо образовање до 10. септембра 2005. године; дозвола за
рад (лиценца), односно положен стручни испит за наставника,
педагога или психолога; положен испит за директора школе, најмање 5 година рада у установи на пословима образовања и васпитања, након стеченог одговарајућег образовања; држављанство Републике Србије; да кандидат има психичку, физичку и
здравствену способност за рад са децом и ученицима; да није
осуђиван правоснажном пресудом за кривична дела утврђена у
чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања и
васпитања, да зна језик на коме се остварује образовно-васпитни
рад. Уз пријаву на конкурс доставити: оверену фотокопију дипломе о одговарајућем високом образовању, уверење о положеном
стручном испиту - испит за лиценцу, уверење о држављанству
(не старије од 6 месеци), потврду о радном стажу, кратак преглед
биографских података и доказ о познавању језика на коме се остварује образовно-васпитни рад (оверена фотокопија дипломе о
стеченом средњем, вишем или високом образовању на српском и
русинском језику или положен испит из русинског језика и положен испит из српског језика по програму одговарајуће високошколске установе). Докази о испуњавању услова који немају трајни карактер не могу бити старији од 6 месеци. Лекарско уверење
(не старије од 6 месеци) се доставља пре закључења уговора
о раду, а уверење о неосуђиваности правноснажном пресудом
за кривична дела утврђена у члану 120 став 1 тачка 3 Закона
о основама система образовања и васпитања, прибавља школа.
Кандидат изабран за директора школе дужан је да положи испит
за директора, сходно условима прописаним Законом о основама
система образовања и васпитања („Сл. гласник РС“, бр. 72/09,
52/11, 55/13). Рок за пријаву је 15 дана од дана објављивања
конкурса. Непотпуне и неблаговремене пријаве се неће узимати
у разматрање. Пријаве слати на адресу: ОШ „Братство јединство“ Куцура, Ослобођења 6, 21466 Куцура, са назнаком: „За конкурс“.

ПИРОТ
ЕКОНОМСКА ШКОЛА ПИРОТ
18300 Пирот, Таковска 24

Професор енглеског језика

са 94,45% радног времена, на одређено време ради
замене одсутног запосленог преко 60 дана - до
повратка радника са боловања
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УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава следеће услове: да има
одговарајуће образовање; да има психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и ученицима; да није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дела утврђена у чл.
120 став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања и васпитања; да има држављанство Републике Србије; да зна језик
на ком се остварује образовно-васпитни рад. Кандидати треба
да испуњавају и посебне услове из Правилника о врсти стручне
спреме наставника, стручних сарадника и помоћних наставника
у стручним школама („Службени гласник РС - Просветни гласник
РС“, бр. 8/2011) и Правилника о изменама и допунама Правилника о врсти стручне спреме наставника, стручних сарадника и
помоћних наставника у стручним школама („Службени гласник
РС - Просветни гласник РС“, бр. 52/2011): професор енглеског
језика; професор 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). Кандидати уз пријаву прилажу: оверену фотокопију дипломе о стеченој стручној спреми, извод из матичне књиге рођених, уверење да кандидат није осуђиван правоснажном
пресудом за кривична дела утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3
Закона о основама система образовања и васпитања, уверење
о држављанству Републике Србије, уверење да се против њих
не води кривични поступак, лекарско уверење (пре закључења
уговора о раду). Пријаве се подносе лично у секретаријату школе
или поштом на адресу: Економска школа Пирот у Пироту, Таковска 24, 18300 Пирот. Заинтересовани кандидати подносе пријаве
у року од осам дана од дана објављивања конкурса.

ОШ „ВУК КАРАЏИЋ“

18300 Пирот, Српских владара 111

Професор физичког васпитања

за 6 часова у истуреном одељењу у Малом Суводолу,
на одређено време до повратка радника са функције
помоћника директора - до 31.08.2015. године
УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава следеће услове у погледу
врсте стручне спреме: професор физичког васпитања, професор
физичке културе, дипломирани педагог физичке културе, професор физичког васпитања - дипломирани тренер са назнаком
спортске гране, професор физичког васпитања - дипломирани
организатор спортске рекреације, професор физичког васпитања
- дипломирани кинезитерапеут, дипломирани професор физичког васпитања и спорта, мастер професор физичког васпитања и
спорта, мастер професор физичког васпитања и кинезитерапије.
Поред општих услова предвиђених Законом о раду, кандидат
треба да испуњава и следеће услове: одговарајућа стручна спрема; да има психичку, физичку и здравствену способност за рад;
да није осуђиван правоснажном пресудом за кривично дело за
које је изречена безусловна казна затвора у трајању од најмање
шест месеци или није правоснажном пресудом осуђен за кривично дело против достојанства личности или морала, држављанство Републике Србије, да зна језик на коме се остварује образовно-васпитни рад. Уз пријаву кандидат доставља: уверење о
држављанству, извод из матичне књиге рођених, уверење да
није осуђиван, оверену фотокопију дипломе или уверење, на
адресу: ОШ „Вук Караџић“, 18300 Пирот, Српских владара 111
или у просторијама секретаријата школе, у року од 8 дана од
дана објављивања конкурса. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се разматрати.

ПОЖ АРЕВАЦ
ПОНИШТЕЊЕ ОГЛАСА
ОСНОВНА ШКОЛА
„МИЛОШ САВИЋ“

12000 Лучица, 15. октобар бб

Оглас објављен 11.03.2015. године у публикацији
„Послови“ поништава се у целости.
Национална служба за запошљавање • www.nsz.gov.rs
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ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА
„ЉУБИЦА ВРЕБАЛОВ“

12000 Пожаревац, Вука Караџића 1
тел. 012/210-308

Васпитач

на одређено време ради замене одсутног запосленог
преко 60 дана, са 72,5% радног времена
2 извршиоца

Васпитач

на одређено време ради замене одсутног запосленог
преко 60 дана
УСЛОВИ: високо образовање на студијама другог или првог степена за образовање васпитача, у складу са Законом о високом
образовању или шести (VI) степен стручне спреме више школе за
образовање васпитача; поседовање психичке, физичке и здравствене способности за рад са децом и ученицима, поседовање
држављанства Републике Србије; да кандидат није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дела утврђена у чл. 120 став
1 тачка 3 Закона о основама система образовања и васпитања.
Рок за пријављивање на конкурс је 8 дана од дана објављивања
конкурса. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узети у
разматрање. Потпуном пријавом сматра се пријава која садржи:
доказ о држављанству Републике Србије (уверење о држављанству или извод из матичне књиге рођених - оригинали или оверене копије) и оверени препис или оверену фотокопију дипломе о
стеченом образовању. Пријаве треба послати на адресу: Предшколска установа „Љубица Вребалов“, Пожаревац, Вука Караџића
1, са назнаком: „За конкурс“. Ближе информације о конкурсу
могу се добити код директора и секретара Предшколске установе
„Љубица Вребалов“ Пожаревац и путем телефона: 012/210-308.

ПРИЈЕПОЉЕ
ОШ „12. ДЕЦЕМБАР“
36310 Сјеница, Нова бб

Професор разредне наставе

на одређено време до повратка раднице са
породиљског одсуства и одсуства са рада ради неге
детета, у ИО Фиуље
УСЛОВИ: VII степен стручне спреме одговарајућег занимања.
Поред општих услова прописаних Законом о раду, услова прописаних Законом о основама система образовања и васпитања,
кандидати треба да испуњавају и следеће услове: одговарајуће
образовање, односно VII степен стручне спреме у одговарајућем
занимању, у складу са чланом 8 Закона о основама система
образовања и васпитања и Правилником о степену и врсти стручне спреме наставника и стручних срадника у основној школи
(„Службени гласник РС - Просветни гласник“, бр. 6/96, 3/99,
10/02, 4/03, 20/04, 5/05, 2/07, 3/07, 4/07, 17/07, 20/07, 1/08, 4/08,
6/08, 11/08, 2/09, 4/09, 3/10, 11/2012, 15/13); да имају психичку,
физичку и здравствену способност (лекарско уверење доставља
кандидат који буде изабран, пре закључења уговора о раду); да
испуњавају услове прописане чланом 120 Закона о основама система образовања и васпитања. Кандидати су дужни доставити
следећу документацију: диплому о завршеној школи, извод из
матичне књиге рођених, уверење о држављанству, лекарско
уверење, уверење да нису осуђивани правоснажном пресудом
за кривична дела утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о
основама система образовања и васпитања (прибавља школа по
службеној дужности).
Непотпуне и неблаговремене молбе неће се узети у разматрање.

www.nsz.gov.rs
Бесплатна публикација о запошљавању

ПРОКУПЉЕ
ВИСОКА ПОЉОПРИВРЕДНО-ПРЕХРАМБЕНА
ШКОЛА СТРУКОВНИХ СТУДИЈА
18400 Прокупље, Ћирила и Методија 1
тел. 027/324-311

Наставник за избор у звање професора
струковних студија за ужу научну област
Хемија (реизбор)
УСЛОВИ: стечено високо образовање на докторским академским
студијама и стручни назив: доктор наука - хемијске науке. Кандидат треба да испуњава остале услове предвиђене чланом 64
Закона о високом образовању („Службени гласник РС“, бр. 76/05,
97/08, 44/10, 93/12, 89/13, и 99/14), Статутом школе и Правилником о организацији и систематизацији радних места школе, да
има најмање 5 година радног искуства у настави на високошколској установи. Пријаве кандидата са прилозима подносе се у року
од 15 дана од дана објављивања конкурса. Прилози: фотокопија
дипломе, биографија, списак радова и сами радови. Комплетну
документацију доставити на адресу школе.

ОШ „ТОПЛИЧКИ ХЕРОЈИ“

18412 Житорађа, Светосавска 25
тел. 027/8362-970

Наставник историје

на одређено време, са 85% норме, до повратка
запослене са функције директора школе
УСЛОВИ: да има одговарајуће високо образовање, 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; професор историје, професор историје и географије,
дипломирани историчар, мастер историчар, дипломирани историчар - мастер; да има физичку и здравствену способност за рад
са децом и ученицима; да кандидат није осуђиван правоснажном
пресудом за кривична дела утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3
Закона о основама система образовања и васпитања. Кандидати достављају: оверен препис дипломе о одговарајућој стручној
спреми, у складу са Правилником о врсти стручне спреме наставника и стручних сарадника („Сл. гласник РС“, бр. 11/2012); уверење о држављанству; извод из матичне књиге рођених. Лекарско уверење се доставља пре закључења уговора о раду. Доказ
о неосуђиваности прибавља школа. Слати оверене копије докумената, не старије од 6 месеци. Конкурс је отворен 8 дана од
дана објављивања у публикацији „Послови“, рачунајући од дана
објављивања. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узимати у разматрање.

СМЕДЕРЕВО
ИСПРАВКА ОГЛАСА
ГИМНАЗИЈА У СМЕДЕРЕВУ

11300 Смедерево, Улица слободе 3
тел. 026/617-383

Оглас објављен 25.03.2015. године у публикацији
„Послови“, за радна места: наставник математике и
наставник рачунарства и информатике, исправља се у
делу који се односи на услове за оба радна места, тако
што се брише услов: „најмање три месеца радног стажа
на пословима наставника математике“, односно: „најмање три месеца радног стажа на пословима наставника рачунарства и информатике“, а као услов додаје:
„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 је кандидат у току сту01.04.2015. | Број 615 |
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дија положио испите из психологије и педагогије или је
положио стручни испит односно испит за лиценцу“. Рок
за пријаву на оглас за оба радна места се мења тако да
сада гласи 8 дана од дана објављивања исправке. У осталом делу оглас остаје непромењен.

СОМБОР
ОСНОВНА ШКОЛА „ЛАЗА КОСТИЋ“
25282 Гаково, Краља Петра I 56
тел. 025/866-777

Наставник физичког васпитања

на одређено време ради замене одсутног запосленог
преко 60 дана - до повратка запосленог са функције
директора школе, са 60% радног времена
УСЛОВИ: Кандидат за радно место мора испуњавати услове из
члана 120 Закона о основама система образовања и васпитања:
одговарајуће образовање према Правилнику о степену и врсти
образовања наставника и стручних сарадника у основној школи („Службени гласник РС - Просветни гласник“, број 11/12 и
15/13); образовање из психолошких, педагошких и методичких
дисциплина стечено на високошколској установи у току студија
или након дипломирања од најмање 30 бодова и 6 бодова праксе у установи у складу са Европским системом преноса бодова
или положен испит за лиценцу; здравствена способност за рад са
децом и ученицима (лекарско уверење); да кандидат није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дела утврђена у чл. 120
став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања и васпитања; држављанство Републике Србије; знање језика на коме се
остварује образовно-васоитни рад. Учесници конкурса обавезни
су да поднесу: молбу са краћим подацима о кретању у служби
(CV), диплому односно оверену фотокопију исте о стручној спреми; потврду о стеченом образовању на високошколској установи
у току студија или након дипломирања или уверење о положеном испиту за лиценцу. Лекарско уверење доставља изабрани
кандидат пре закључења уговора о раду. Уверење о неосуђиваности прибавља установа. Неблаговремене и непотпуне пријаве
неће бити разматране. Конкурс је отворен осам дана од објављивања у публикацији „Послови“.

ОСНОВНА ШКОЛА „МЛАДОСТ“

25263 Пригревица, Вука Караџића 6/а
тел. 025/822-766

Директор

на период од 4 године
УСЛОВИ: За директора школе може да буде изабрано лице које
испуњава услове, прописане чл. 8 став 2 и чл. 120 Закона о основама система образовања и васпитања. Лице треба да има одговарајуће образовање: 1) 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; 2) на основним студијама у трајању од најмање четири године, по пропису
који је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. године и то за наставника, педагога или психолога за рад у школи оне
врсте и подручја рада којој припада школа; најмање пет година рада на пословима образовања и васпитања након стеченог
одговарајућег образовања за наставника, педагога или психолога; положен стручни испит - лиценцу за наставника, педагога или
психолога; да има психичку, физичку и здравствену способност
за рад са децом и ученицима; да кандидат није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дела утврђена у чл. 120 став
1 тачка 3 Закона о основама система образовања и васпитања;
да зна језик на ком се остварује образовно-васпитни рад; обука
и положен испит за директора школе; држављанство Републике
Србије. Као доказе о испуњавању прописаних услова приложити
следећу документацију, у оригиналу или овереној фотокопији:
диплому о стеченом одговарајућем високом образовању; уверење о држављанству Републике Србије (не старије од 6 месе-
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ци); извод из матичне књиге рођених; уверење о положеном
стручном испиту - лиценца за наставника, педагога или психолога; потврду о раду у области образовања; лекарско уверење о
психичкој, физичкој и здравственој способности за рад са децом
и ученицима (не старије од 6 месеци) - доставља се пре закључења уговора о раду; биографију са кратким прегледом кретања
у служби и предлогом програма рада директора школе; уверење
да кандидат није осуђиван - прибавља школа; доказ о знању
језика на ком се остварује образовно-васпитни рад - српски језик
(осим кандидата који су одговарајуће образовање стекли на том
језику). Кандидат који буде изабран за директора, а нема положен испит за директора, дужан је да га положи у законском року,
након доношења подзаконског акта од стране министра просвете. Рок за пријављивање је 15 дана од дана објављивања конкурса у публикацији „Послови“. Пријаве се подносе поштом на
адресу школе или лично у секретаријату школе. Додатне информације могу се добити на број телефона: 025/822-766. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узети у разматрање.

СРЕМСКА МИТРОВИЦА
ОСНОВНА ШКОЛА „ПЕТАР КОЧИЋ“
22320 Инђија, Цара Душана 9
тел. 022/555-895

Наставник српског језика

на одређено време преко 60 дана
УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме у складу са чланом 8 Закона о основама система образовања и васпитања („Службени гласник РС“, бр. 72/09, 52/11, 55/13), професор српског језика и књижевности, професор српског језика и књижевности са општом
лингвистиком, професор српске књижевности и језика, професор
српске књижевности и језика са општом књижевношћу, дипломирани филолог српског језика са јужнословенским језицима,
дипломирани филолог српске књижевности са јужнословенским књижевностима, професор, односно дипломирани филолог
за српскохрватски језик и југословенску књижевност, професор,
односно дипломирани филолог за југословенску књижевност и
српскохрватски језик, професор српскохрватског језика и опште
лингвистике, професор за српскохрватски језик са јужнословенским језицима, професор српскохрватског језика са источним и
западним словенским језицима, професор српскохрватског језика и југословенске књижевности за наставу у школама у којима се образовно-васпитни рад изводи на мађарском, односно
русинском или румунском језику, професор, односно дипломирани филолог за југословенску и општу књижевност, професор
југословенске књижевности са страним језиком, дипломирани
филолог за књижевност и српски језик, дипломирани филолог
за српски језик и књижевност, професор српског језика и књижевности у одељењима за националне мањине, професор српског језика и српске књижевности, дипломирани компаратиста,
мастер филолог (студијски програми: Српски језик и књижевност, Српска књижевност и језик, Српска књижевност и језик са
општом књижевношћу, Српски језик, Српска књижевност, Српска
филологија (српски језик и лингвистика), Српска књижевност и
језик са компаратистиком), мастер професор језика и књижевности (студијски програми: Српски језик и књижевност, Српска
књижевност и језик, Српска књижевност и језик са општом књижевношћу, Српски језик, Српска књижевност, Српска филологија
(српски језик и лингвистика), Филологија, модули: Српски језик
и Српски језик и компаративна књижевност); психичка, физичка
и здравствена способност за рад са ученицима; да кандидат није
осуђиван правоснажном пресудом за кривична дела утврђена у
чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања
и васпитања; држављанство Републике Србије; да зна језик на
коме се остварује образовно-васпитни рад. Уз пријаву доставити: уверење о држављанству, диплому о завршеној школи, доказ
о положеним испитима из педагогије, психологије и методике
(најмање 30 бодова и 6 бодова праксе у установи, у складу са
Европским системом преноса бодова) или о положеном испиту
за лиценцу, доказ о познавању српског језика на коме се остварује образовно-васпитни рад (доказује се достављањем дипломе
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о завршеној школи). Лекарско уверење да има психичку, физичку и здравствену способност за рад са ученицима доставља изабрани кандидат, пре заснивања радног односа. Све документе
доставити у оригиналу или овереној фотокопији. Школа прибавља извод из казнене евиденције. Конкурс је отворен 15 дана
од дана објављивања. Непотпуне и неблаговремене пријаве се
неће разматрати.

ИЗМЕНА ОГЛАСА
ТЕХНИЧКА ШКОЛА
„МИЛЕНКО ВЕРКИЋ НЕША“
22410 Пећинци, Школска 8а
тел. 022/436-146

се узети у разматрање. Молбе слати на адресу: ОШ „Матко Вуковић“ Суботица, са назнаком: „Конкурс за избор директора школе“, Руђера Бошковића 1, 24000 Суботица, тел. 024/4562-573.

ГИМНАЗИЈА „СВЕТОЗАР МАРКОВИЋ“
24000 Суботица, Петефи Шандора 1
тел. 024/552-820

Наставник немачког језика

са 70% радног времена, за рад у одељењима у
којима се настава изводи на мађарском наставном
језику, на одређено време ради замене одсутног
запосленог преко 60 дана

Оглас објављен у публикацији „Послови“ дана
25.03.2015. године, за радно место: наставник историје
на одређено време до повратка запослене са породиљског одсуства и одсуства са рада ради неге детета, за 12
наставних часова месечно, мења се у делу УСЛОВИ, за
наставника историје, тако што се бришу речи: „у области
економије“. У осталом делу оглас остаје непромењен.

УСЛОВИ: 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).

СУБОТИЦА
ОШ „МАТКО ВУКОВИЋ“

са 30% радног времена, на српском наставном
језику, на одређено време ради замене одсутног
запосленог преко 60 дана

24000 Суботица, Руђера Бошковића 1
тел. 024/4562-573

Директор

на период од 4 године
УСЛОВИ: За директора школе може бити изабрано лице које
испуњава прописане услове из члана 59, члана 8 став 2, и члана 120 Закона о основама система образовања и васпитања, и
то: да има одговарајуће високо образовање из члана 8 став 2
Закона о основама система образовања и васпитања, на студијама другог степена (мастер академске студије, специјалистичке
академске студије или специјалистичке струковне студије), по
пропису који уређује високо образовање почев од 10. септембра 2005. године; на основним студијама у трајању од најмање
четири године, по пропису који је уређивао високо образовање
до 10. септембра 2005. године, за наставника основне школе, за
педагога и психолога, да има дозволу за рад - лиценцу, да је савладао 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 (пре закључења уговора о раду); доказ да кандидат није
осуђиван правоснажном пресудом за кривична дела утврђена у
чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања и
васпитања, да има држављанство Републике Србије, да зна језик
на коме се остварује образовно-васпитни рад. Кандидат је дужан
да уз молбу за конкурс достави: оригинал, оверен препис или
оверену фотокопију дипломе о завршеном образовању, оверен
препис или оверену фотокопију документа о положеном испиту
за лиценцу, односно стручном испиту, уверење о држављанству
РС, доказ о знању језика на коме се остварује образовно-васпитни рад, потврду о радном искуству (у трајању од 5 година рада
у установи на пословима образовања и васпитања, након стеченог одговарајућег образовања), биографију са кратким прегледом кретања у служби и предлогом програма рада директора школе. Уверење да кандидат није осуђиван за кривична дела
утврђена чланом 120 став 1 тачка 3 Закона о основама система
образовања и васпитања прибавља школа, у складу са законом.
Изабрани кандидат дужан је да савлада обуку и положи испит
за директора ради стицања лиценце за директора на начин и у
роковима које пропише министар, а у складу са чланом 59 Закона
о основама система образовања и васпитања (министар још није
прописао програм обуке и испита, начин и поступак полагања
испита за директора). Додатне информације о конкурсу тражити
од секретара установе. Конкурс остаје отворен 15 дана од дана
објављивања конкурса. Непотпуне и неблаговремене молбе неће
Бесплатна публикација о запошљавању

Наставник немачког језика

УСЛОВИ: 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).
ОСТАЛО: Поред дефинисане стручне спреме и услова предвиђених чл. 8 став 2 и став 4 Закона о основама система образовања
и васпитања кандидати треба да испуњавају опште услове за
заснивање радног односа прописане чл. 120 Закона о основама система образовања и васпитања, и то: да имају одговарајуће високо образовање (прописано Правилником о степену и
врсти образовања наставника, стручних сарадника и помоћних
наставника у гимназији, „Сл. гласник РС - Просветни гласник“,
бр. 15/2013) на студијама другог степена (мастер академске студије, специјалистичке академске студије или специјалистичке
струковне студије) по пропису који уређује високо образовање
почев од 10. септембра 2005. године; на основним студијама у
трајању од најмање четири године (VII/1 степен стручне спреме), по пропису који је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. године; да имају психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и ученицима; да нису осуђивани
правоснажном пресудом за кривична дела утврђена у чл. 120
став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања и васпитања, да имају држављанство Републике Србије, да знају језик
на коме се остварује образовно-васпитни рад; наставник мора
да има 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. У поступку одлучивања о избору наставника вршиће се
претходна провера психофизичких способности кандидата. Проверу психофизичких способности за рад са децом и ученицима
врши надлежна служба за послове запошљавања, применом
стандардизованих поступака. Уз пријаву на конкурс приложити:
молбу са биографијом, оверену фотокопију дипломе о стеченом
образовању, уверење о држављанству Републике Србије (оригинал или оверену фотокопију), потврду са факултета о положеним
испитима из педагошких, психолошких и методичких дисциплина (оригинал или оверену фотокопију), доказ о знању језика на
ком се остварује образовно-васпитни рад (да је кандидат стекао
средње, високо или више образовање или положио испит из тог
језика на одговарајућој високошколској установи - оверена фотокопија сведочанства, дипломе или потврде о положеном испиту на одговарајућој високошколској установи). Уверење да лице
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није осуђивано правоснажном пресудом за кривична дела из чл.
120 став 3 Закона о основама система образовања и васпитања,
по службеној дужности прибавља школа, од надлежног секретаријата унутрашњих послова. Лекарско уверење којим се доказује
психичка, физичка и здравствена способност за рад са ученицима доставиће изабрани кандидат пре закључења уговора о раду.
Конкурс траје 8 дана од дана објављивања у листу „Послови“.
Неблаговремена и непотпуна документација се неће разматрати.
Пријаве са траженом документациојом слати на адресу: Гимназија ,,Светозар Марковић“, Петефи Шандора 1, 24000 Суботица.

ШАБАЦ
ОШ „СТОЈАН НОВАКОВИЋ“

15000 Шабац, Војводе Јанка Стојићевић 38
тел. 015/334-910, 334-911

Наставник српског језика

на одређено време до повратка запосленог са
породиљског одсуства и одсуства са рада ради неге
детета
УСЛОВИ: Кандидати треба да испуњавају следеће услове: да
имају одговарајуће образовање, односно да поседују VII степен
стручне спреме у складу са чланом 8 став 2 Закона о основама система образовања и васпитања и Правилником о степену
и врсти образовања наставника и стручних сарадника у основној школи („Сл. гласник РС - Просветни гласник“, бр. 11/2012 и
15/2013); да имају психичку, физичку и здравствену способност
(лекарско уверење доставља кандидат који буде изабран, пре
закључења уговора о раду); да кандидат није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дела утврђена у чл. 120 став
1 тачка 3 Закона о основама система образовања и васпитања
(доказ прибавља установа по службеној дужности); да имају
држављанство Републике Србије; да знају језик на коме се остварује образовно-васпитни рад. Кандидати уз пријаву треба
да доставе следећа документа: оверену фотокопију дипломе о
стеченом високом образовању, оверену фотокопију уверења о
држављанству Републике Србије (не старије од 6 месеци), извод
из матичне књиге рођених (не старије од 6 месеци). Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узети у разматрање. Пријаве
слати на адресу школе.

УЖИЦЕ
ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА „НЕВЕН“
31250 Бајина Башта, Вука Караџића 34
тел. 031/864-188

Логопед
УСЛОВИ: високо образовање на студијама другог степена
(дипломске академске студије - мастер, специјалистичке академске студије или специјалистичке струковне студије), одговарајуће
образовање на основним студијама у трајању од најмање 4 године - звање дефектолог - логопед; да кандидат има психичку,
физичку и здравствену способност за рад са децом; држављанство РС; да није осуђиван и да се против истог не води поступак.

Медицинска сестра на превентивној
здравственој заштити
УСЛОВИ: средња медицинска школа општег или педијатријског
смера; обављен приправнички стаж; положен стручни испит у
складу са прописима о здравственој заштити; да кандидат има
психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом;
држављанство РС; да није осуђиван и да се против истог не води
поступак.

Посао се не чека,
посао се тражи
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В РА Њ Е
ПОНОВЉЕН ОГЛАС
ОСНОВНА ШКОЛА „НАИМ ФРАШЕРИ“
Бујановац, Доситеја Обрадовића 13
тел. 017/651-304

Директор

на мандатни период од 4 године
УСЛОВИ: За директора школе може бити изабрано лице које има:
а) високо образовање из члана 8 став 2 Закона о основама система образовања и васпитања („Сл. гласник РС“, бр. 72/09, 52/11
и 55/13), б) образовање из члана 8 став 3 истог закона (високо
образовање на студијама првог степена, студијама у трајању од
три године или више образовање); лиценцу за наставника, педагога или психолога, односно положен стручни испит; није осуђивано правоснажном пресудом за кривично дело за које је изречена безусловна казна затвора у трајању од најмање три месеца,
као и за кривична дела из члана 120 Закона о основама система
образовања и васпитања; психичка, физичка и здравствена способност за рад са децом и ученицима, најмање 5 година рада на
пословима образовања и васпитања из члана 8 став 2 Закона
(редни бр. 1 тачка а), односно најмање 10 година рада на пословима образовања из члана 8 став 3 Закона о основама система
образовања и васпитања (редни бр. 1 тачка б); држављанство
Републике Србије; да зна језик на коме се остварује образовно-васпитни рад. Кандидати који имају одговарајуће образовање из члана 8 став 2 и 3 Закона равноправни су (поновљени
конкурс). Уз пријаву на конкурс кандидат подноси: биографске
податке, оверен препис дипломе о завршеном факултету, оверен
препис уверења о положеном стручном испиту (лиценцу), потврду о радном искуству са подацима о пословима које је обављао,
уверење о држављанству и извод из МКР (не старије од шест
месеци и доказ о знању језика на коме се остварује образовно-васпитни рад). Доказ о испуњености услова из става 1 тачка 4
овог конкурса подноси се пре закључења уговора о раду, а доказ
из става 1 тачка 3 прибавља школа. Директор школе бира се за
период од 4 године. Мандат директора тече од дана ступања на
рад. Настава у школи се изводи на албанском језику. Рок за подношење пријаве на конкурс је 15 дана од дана објављивања у
публикацији „Послови“. Неблаговремене и непотпуне пријаве
неће се разматрати. Ближа обавештења се могу добити у школи или преко телефона број: 017/651-304. Пријаве се подносе
на адресу школе, контакт телефон: 017/651-304 од 7,00 до 14,00
часова. Кандидати ће писмено бити обавештени о резултату конкурса, у року од 8 дана по извршеном избору.

ШКОЛА ЗА ОСНОВНО И СРЕДЊЕ ОБРАЗОВАЊЕ
„ВУЛЕ АНТИЋ“
17500 Врање, Радних бригада 2
тел. 017/423-621

Наставник дефектолог - олигофренолог

на одређено време до повратка раднице са
породиљског одсуства и одсуства ради неге детета
УСЛОВИ: Поред општих услова прописаних законом, кандидати
треба да испуњавају и услове прописане чланом 8 став 2 тачке
1 и 2 и став 4, чланом 120 став 1 тачке 1-4 Закона о основама
система образовања и васпитања („Сл. гласник РС“, број 72/2009,
52/2011 и 55/2013); доказ о прописаној стручној спреми: дипломирани дефектолог - смер олигофренолог, диполомирани дефектолог мастер - смер олигофренолог. Уз пријаву кандидат треба
да поднесе: доказ о држављанству Републике Србије (уверење о
држављанству не старије од 6 месеци); извод из матичне књиге
рођених (не старији од 6 месеци); доказ о прописаној стручној
спреми: диплома (или оверени препис/фотокопија дипломе).
Уверење да кандидати нису осуђивани правоснажном пресудом
за кривична дела предвиђена у члану 120 став 1 тачка 3 Закона
о основама система образовања и васпитања - прибавља школа.
Доказ о психичкој и здравственој способности за рад са децом
Национална служба за запошљавање • www.nsz.gov.rs
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и ученицима изабрани кандидат доставља пре закључења уговора о раду. Рок за пријављивање на конкурс је 8 дана од дана
објављивања у публикацији „Послови“. Одлуку о избору кандидата директор ће донети у року од 8 дана од дана добијања резултата психолошке процене способности за рад са децом и ученицима. Проверу способности за рад са децом и ученицима вршиће
Национална служба за запошљавање, применом стандардизованих поступака, а пре доношења одлуке о избору. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће бити узете у разматрање. Пријаве се
подносе Школи за основно и средње образовање „Вуле Антић“ у
Врању, Радних бригада 2. За ближе информације обратити се на
број телефона: 017/423-621.

ВРШАЦ
ОШ „МОША ПИЈАДЕ“

26335 Гудурица, Трг ослобођења 2
тел/факс: 013/881-012

Директор

на нериод од 4 године
УСЛОВИ: да је кандидат стекао 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
почев од 10.09.2005. године („Сл. гласник РС“, број 76/05, 100/07
- аутентично тумачење и 98/07); 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,
педагога или психолога; да има дозволу за рад - лиценцу, обуку и положен испит за директора установе и најмање 5 година
рада у установи на пословима образовања и васпитања; да има
психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и
ученицима; да није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дела утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања и васпитања; да има држављанство РС; да зна
језик на коме се остварује образовно-васпитни рад. Уз пријаву
на конкурс кандидат подноси: биографске податке, односно
биографију; оверену фотокопију дипломе о завршеном одговарајућем високом образовању (не старије од 6 месеци); оверену
фотокопију о положеном стручном испиту (дозволи за рад), не
старије од 6 месеци; потврду о раду у области образовања (доказ
о радном стажу); уверење да није под истрагом, нити је подигнута оптужница код надлежног суда; уверење да кандидат није
осуђиван правоснажном пресудом за кривична дела утврђена у
чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања и
васпитања (уверење прибавља установа); уверење о држављанству (не старије од 6 месеци ); извод из матичне књиге рођених
(не старије од 6 месеци); оверену фотокопију радне књижице;
оквирни план рада за време мандата (програм рада директора
школе); лекарско уверење да има психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и ученицима (доказ кандидат
подноси пре закључења уговора о раду); доказ о знању језика на
коме се изводи образовно-васпитни рад (осим за кандидате који
су одговарајуће образовање стекли на том језику) и остала документа која могу послужити приликом доношења одлуке о избору.
Рок за пријављивање је 15 дана од дана објављивања конкурса. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће бити разматране.
Пријаве се достављају на горенаведену адресу. За све информације може се контактирати на телефон број: 013/881-012.

ко образовање стечено на студијама другог степена (дипломске
академске студије - мастер, специјалистичке академске студије
или специјалистичке струковне студије), у складу са Законом о
високом образовању, почев од 10. септембра 2005. године или на
основним студијама у трајању од најмање 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 (положен испит за лиценцу - стручни
испит); најмање пет година рада у установи на пословима образовања и васпитања, након стеченог одговарајућег образовања;
обука и положен испит за директора школе; поседовање психичке, физичке и здравствене способности за рад са децом и ученицима; поседовање држављанства Републике Србије; да кандидат
није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дела утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања и васпитања; доказ о знању румунског језика.
ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс кандидат подноси: биографске
податке, односно радну биографију, оверен препис или оверену
фотокопију дипломе о стеченом одговарајућем образовању, оверен препис или оверену фотокопију уверења о положеном испиту за лиценцу, односно стручном испиту (дозволи за рад), потврду о радном искуству са подацима о пословима и задацима које је
обављао, доказ о држављанству (извод из матичне књиге рођених - оверену фотокопију и уверење о држављанству, не старије
од шест месеци), доказ о знању румунског језика (да кандидат
има одговарајуће образовање на румунском језику или је положио испит са методиком по програму одговарајуће високошколске установе, да је стекао средње, више или високо образовање
на румунском језику или је положио испит из румунског језика по
програму одговарајуће високошколске установе). Доказ из казнене евиденције, у складу са чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања и васпитања, прибавља установа, као
и мишљење Националног савета румунске националне мањине.
Лекарско уверење о поседовању психичке, физичке и здравствене способности за рад са децом и ученицима прилаже, након
доношења одлуке Школског одбора, изабрани кандидат, у циљу
достављања наведене одлуке са документацијом Покрајинском
секретаријату за образовање на сагласност. Рок за пријављивање кандидата на конкурс је 15 дана од дана објављивања у
публикацији „Послови“. Непотпуне и неблаговремене пријаве
неће се узимати у разматрање. Пријаве слати на горенаведену
адресу, са назнаком: „Конкурс за директора“.

ОШ „МИХАИЛ САДОВЕАНУ“
26347 Гребенац, Васка Попе 60
тел. 013/857-105

Директор

на мандатни 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 („Службени гласник РС“, бр. 72/2009 и 52/2011), и то: висоБесплатна публикација о запошљавању
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ДОПУНА ОГЛАСА
ОШ „МЛАДОСТ“

26300 Вршац, Омладински трг бб
тел. 013/830-721

Оглас објављен 25.03.2015. године у публикацији
„Послови“ допуњује се за радно место: наставник енглеског језика на одређено време ради замене одсутног
запосленог преко 60 дана, тако што се додаје: до повратка запослене са породиљског одсуства. У осталом делу
оглас остаје непромењен.

ЗАЈЕЧАР
ОШ „ЈЕРЕМИЈА ИЛИЋ ЈЕГОР“
19214 Рготина, Светосавска 2
тел. 019/466-119

Директор

на период од 4 године
УСЛОВИ: одговарајуће високо образовање из чл. 8 став 2 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, за педагога и психолога; дозвола за рад - лиценца (положен стручни испит за наставника, стручног сарадника, обука и
положен испит за директора школе, након доношења подзаконског акта који ће прописати програм обуке, начин и поступак полагања испита за директора); најмање пет година рада у
установи на пословима образовања и васпитања, након стеченог одговарајућег образовања; психичка, физичка и здравствена способност за рад са децом и ученицима; да кандидат није
осуђиван правоснажном пресудом за кривична дела утврђена у
чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања
и васпитања; да има држављанство Републике Србије; да зна
језик на коме се остварује образовно-васпитни рад. Кандидат је
дужан да уз пријаву поднесе следећу документацију: уверење о
држављанству Републике Србије, извод из матичне књиге рођених (оригинал или оверена фотокопија, не старије од 6 месеци),
биографске податке, односно радну биографију, оверену фотокопију дипломе о завршеном одговарајућем образовању, оверену фотокопију лиценце, односно уверења о положеном стручном
испиту; потврду о раду у установи на пословима образовања
и васпитања; доказ о знању језика на ком се изводи образовно-васпитни рад у школи (осим кандидата који су одговарајуће
образовање стекли на том језику); уверење о положеном испиту
за директора установе (пријава која не буде садржала уверење
о положеном испиту за директора неће се сматрати непотпуном,
а кандидат изабран за директора који нема положен испит за
директора школе дужан је да исти положи у року од годину дана
од дана ступања на дужност, што прописује Закон о основама
система образовања и васпитања). Лекарско уверење о психичкој, физичкој и здравственој способности за рад са децом и ученицима (не старије од 6 месеци), кандидат доставља пре закључења уговора раду. Доказ о неосуђиваности прибавља школа пре
доношења одлуке о избору. Рок за пријављивање је 15 дана од
објављивања огласа. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће
се узети у разматрање.
Пријаву на конкурс, са доказима о испуњености услова, доставити лично или на адресу школе: ОШ „Јеремија Илић Јегор“ Рготина, Светосавска 2, 19214 Рготина, са назнаком: „Конкурс за
директора - конкурсној комисији“.
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ЗРЕЊАНИН
ОСНОВНА ШКОЛА „ВУК КАРАЏИЋ“
23253 Конак, Маршала Тита 14

Директор

на период од четири године
УСЛОВИ: наставник и стручни сарадник који има високо образовање (прописано Правилником о врсти стручне спреме наставника и стручних сарадника у основној школи и Правилником о врсти
стручне спреме наставника који изводе образовно-васпитни рад
из изборних програма у основној школи), стечено на студијама
другог степена (дипломске акадамеске студије - мастер, специјалистичке академске студије или специјалистичке струковне студије), у складу са Законом о виском образовању, почев од 10.
септембра 2005. године; на основним студијама у трајању од најмање четири године, по пропису који је одређивао високо образовање до 10. септембра 2005. године; да зна језик на коме се
остварује образовно - васпитни рад; држављанство Републике
Србије; дозвола за рад; полежен испит за директора; најмање пет
година рада у установи на пословима образовања и васпитања,
након стеченог одговарајућег образовања; психичка, физичка и
здравствена способност за рад; да кандидат није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дела утврђена у чл. 120 став
1 тачка 3 Закона о основама система образовања и васпитања.
Директор се бира на период од четири године. Уз пријаву са
кратком биографијом кандидат подноси: доказ о стручној спреми (оргинал или оверен препис, односно оверену фотокопију
дипломе), уверење о држављанству Републике Србије, уверење
о дозволи за рад – лиценца, доказ о оствареном радном стажу.
Проверу психофизичких способности кандидата за рад са децом
и ученицима врши надлежна служба за послове запошљавања,
по захтеву установе. Доказ о здравственој способности изабрани
кандидат ће доставити пре ступања на дужност. Доказ о неосуђиваности прибавља установа службеним путем. Пријава са документацијом се подноси у року од 15 дана од дана објављивања
конкурса, на адресу: Основна школа „Вук Караџић“, 23253 Конак,
Маршала Тита 14. Информације на телефон: 023/3856-006.

ОСНОВНА И СРЕДЊА ШКОЛА „9. МАЈ“
23000 Зрењанин, Народне омладине 16

ОСНОВНО ОБРАЗОВАЊЕ И ВАСПИТАЊЕ

Наставник дефектолог

на одређено време ради замене одсутног запосленог
преко 60 дана
УСЛОВИ: Услови у погледу степена и врсте образовања: лице које
је стекло одговарајуће високо образовање за извођење разредне
наставе у основној школи за образовање ученика са сметњама
у развоју - ментално ометених: 1) 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; 2) на
основним студијама у трајању од најмање четири године, по пропису који је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005.
године. Лица из става 1 тачка 1) и 2) морају да имају 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 индивидуалне наставе корективни рад

са 90% радног времена, на одређено време ради
замене запосленог који обавља дужност помоћника
директора школе (најдуже до 31.08.2015. године)
УСЛОВИ: Услови у погледу степена и врсте образовања: лице које
је стекло одговарајуће високо образовање за извођење наставе и
других облика образовно - васпитног рада у стручним школама за
Национална служба за запошљавање • www.nsz.gov.rs

Наука и образовање

ученике лако ментално ометене у развоју: 1) 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;
2) на основним студијама у трајању од најмање четири године,
по пропису који је уређивао високо образовање до 10. септембра
2005. године. Лица из става 1 тачка 1) и 2) морају да имају 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.
СРЕДЊЕ ОБРАЗОВАЊЕ И ВАСПИТАЊЕ

Наставник теоријске наставе - предмет:
Технологија шивења, подручје рада:
текстилство и кожарство, за образовни
профил: конфекцијски шивач

са 10% радног времена, на одређено време ради
замене одсутног запосленог преко 60 дана (најдуже
до 31.08.2015. године)
УСЛОВИ: Услови у погледу степена и врсте образовања: дипломирани инжењер технологије текстилне конфекције; инжењер
технологије за текстилну конфекцију; дипломирани инжењер за
текстилно инжењерство, односно дипломирани инжењер технологије текстилног инжењерства; дипломирани инжењер технолог, одсеци текстилно инжењерство или текстилни; дипломирани
инжењер текстилне технологије, смерови механичко-текстилни
или хемијско-текстилни; дипломирани инжењер технологије,
одсек текстилно инжењерство; дипломирани инжењер текстилно-машинске струке; дипломирани инжењер за текстилно
инжењерство текстилно-машинске струке, односно дипломирани инжењер за текстилно инжењерство - текстилно-машинска
струка; дипломирани текстилни инжењер за дизајн и пројектовање текстила и одеће; дипломирани инжењер текстилног
инжењерства - информатичке струке. Наставници, поред стручне
спреме предвиђене у алинеји 1 – 10, морају поседовати стручну
дефектолошку оспособљеност или стручну спрему дипломираног дефектолога; дипломирани дефектолог за методику наставе
за предмете у подручју рада текстилство и кожарство. Лица из
алинеје 1-11 морају да имају 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 практичне наставе, подручје
рада: текстилство и кожарство

са 40% радног времена, на одређено време ради
замене одсутног запосленог преко 60 дана (најдуже
до 31.08.2015. године)
УСЛОВИ: Услови у погледу степена и врсте образовања: дипломирани дефектолог; олигофренолог са савладаним програмом
методике предмета у подручју рада текстилство и кожарство;
дипломирани инжењер технологије текстила; дипломирани
инжењер технологије текстилне конфекције; инжењер технологије, смер производња обуће; инжењер технологије, смер галантерија и конфекција; инжењер технологије текстила; дипломирани инжењер технологије, одсек текстилно инжењерство;
дипломирани инжењер технолог, одсеци текстилно инжењерство или текстилни; дипломирани текстилни инжењер за дизајн
и пројектовање текстила и одеће; дипломирани инжењер за
текстилно инжењерство текстилно-машинске струке, односно
дипломирани инжењер за текстилно инжењерство - текстилно-машинска струка, дипломирани инжењер текстилно-машинске струке; текстилни инжењер за одевну технологију; инжењер
технологије за текстилну конфекцију; текстилни инжењер, смерови конфекцијски, конфекцијско-текстилни и конфекцијско-трикотажни; текстилни инжењер, моделар конструктор; инжењер
технологије за производњу кожне галантерије; инжењер техБесплатна публикација о запошљавању

нологије за обраду и прераду коже и крзна, смер производња
обуће; инжењер за индустрију обуће, одсек технолошки, смер
обућарски; инжењер технологије, смер кожнопрерађивачки, група производња обуће; инжењер технологије, смер галантерија и
конфекција; инжењер технологије за производњу кожне галантерије и конфекције; инжењер технологије, смер производња
кожне галантерије; инжењер технологије за обраду и прераду
коже и крзна, смер производња кожне галантерије и конфекције;
инжењер за индустрију кожне галантерије; инжењер технологије, смер кожнопрерађивачки, група производња коже и крзна;
инжењер технологије за производњу кожне конфекције; лице
са стеченим средњим образовањем и положеним специјалистичким испитом за образовни профил у подручју рада текстилство и кожарство. Наставници практичне наставе, поред стручне
спреме предвиђене у алинеји 2 - 26 морају поседовати стручну
дефектолошку оспособљеност или стручну спрему дипломираног
дефектолога. Лица из алинеје 1 до 27 морају да имају 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 теоријске наставе - предмет:
Познавање материјала, подручје рада:
текстилство и кожарство

са 10% радног времена, на одређено време ради
замене одсутног запосленог преко 60 дана
УСЛОВИ: Услови у погледу степена и врсте образовања: дипломирани инжењер технологије текстила; дипломирани инжењер
технологије; дипломирани инжењер за текстилно инжењерство, односно дипломирани инжењер технологије текстилног инжењерства; дипломирани инжењер технолог, одсеци
текстилно инжењерство или текстилни; дипломирани инжењер
текстилне технологије, смерови механичко-текстилни или
хемијско-текстилни; дипломирани инжењер технологије, одсек
текстилно инжењерство; дипломирани инжењер текстилно-машинске струке; дипломирани инжењер за текстилно инжењерство текстилно-машинске струке, односно дипломирани инжењер
за текстилно инжењерство - текстилно-машинска струка; дипломирани текстилни инжењер за дизајн и пројектовање текстила и
одеће; дипломирани инжењер текстилног инжењерства - информатичке струке. Наставници, поред стручне спреме предвиђене у
ал. 1 - 10 морају поседовати стручну дефектолошку оспособљеност или стручну спрему дипломираног дефектолога; дипломирани дефектолог за методику наставе за предмете у подручју рада
текстилство и кожарство. Лица из алинеје 1- 11 морају да имају
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 практичне наставе, подручје
рада: текстилство и кожарство

са 40% радног времена, на одређено време ради
замене одсутног запосленог преко 60 дана
УСЛОВИ: Услови у погледу степена и врсте образовања: дипломирани дефектолог; олигофренолог са савладаним програмом
методике предмета у подручју рада текстилство и кожарство;
дипломирани инжењер технологије текстила; дипломирани
инжењер технологије текстилне конфекције; инжењер технологије, смер производња обуће; инжењер технологије, смер галантерија и конфекција; инжењер технологије текстила; дипломирани инжењер технологије, одсек текстилно инжењерство;
дипломирани инжењер технолог, одсеци текстилно инжењерство или текстилни; дипломирани текстилни инжењер за дизајн
и пројектовање текстила и одеће; дипломирани инжењер за
текстилно инжењерство текстилно-машинске струке, односно
дипломирани инжењер за текстилно инжењерство - текстилно-машинска струка, дипломирани инжењер текстилно-машинске струке; текстилни инжењер за одевну технологију; инжењер
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технологије за текстилну конфекцију; текстилни инжењер, смерови конфекцијски, конфекцијско-текстилни и конфекцијско-трикотажни; текстилни инжењер, моделар конструктор; инжењер
технологије за производњу кожне галантерије; инжењер технологије за обраду и прераду коже и крзна, смер производња
обуће; инжењер за индустрију обуће, одсек технолошки, смер
обућарски; инжењер технологије, смер кожнопрерађивачки, група производња обуће; инжењер технологије, смер галантерија и
конфекција; инжењер технологије за производњу кожне галантерије и конфекције; инжењер технологије, смер производња
кожне галантерије; инжењер технологије за обраду и прераду
коже и крзна, смер производња кожне галантерије и конфекције;
инжењер за индустрију кожне галантерије; инжењер технологије, смер кожнопрерађивачки, група производња коже и крзна;
инжењер технологије за производњу кожне конфекције; лице
са стеченим средњим образовањем и положеним специјалистичким испитом за образовни профил у подручју рада текстилство и кожарство. Наставници практичне наставе, поред стручне
спреме предвиђене у алинеји 2 - 26 морају поседовати стручну
дефектолошку оспособљеност или стручну спрему дипломираног
дефектолога. Лица из алинеје 1 до 27 морају да имају образовање из психолошких, педагошких и методичких дисциплина стечено на високошколској установи у току студија или након дипломирања, од најмање 30 бодова и шест бодова праксе у установи,
у складу са Европским системом преноса бодова.
ОСТАЛО (за сва радна места): Поред општих услова за пријем
у радни однос прописаних чланом 24 став 1 Закона о раду („Сл.
гласник РС“, бр. 24/05, 61/05, 54/09, 32/13 и 75/14), кандидат треба да испуњава и следеће услове: да има психичку, физичку и
здравствену способност за рад са децом и ученицима; да није
осуђиван правоснажном пресудом за кривична дела утврђена у
чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања
и васпитања; да има држављанство Републике Србије; да зна
језик на коме се остварује образовно-васпитни рад. Уз пријаву на
конкурс кандидат је дужан да достави следеће доказе: оверену
фотокопију дипломе о стеченом одговарајућем образовању; само
за радно место наставника практичне наставе у подручју рада:
текстилство и кожарство - оверену фотокопију дипломе о стеченом одговарајућем образовању или оверену фотокопију доказа
о стеченом средњем образовању и положеном специјалистичком испиту за образовни профил у подручју рада текстилство и
кожарство и петогодишњем радном искуству у струци стеченим
после специјалистичког испита петогодишњом праксом; оверену
фотокопију доказа да има образовање из психолошких, педагошких и методичких дисциплина стечено на високошколској установи у току студија или након дипломирања, од најмање 30 бодова
и шест бодова праксе у установи, у складу са Европским системом
преноса бодова. Програм за стицање образовања из психолошких, педагошких и методичких дисциплина реализује високошколска установа у оквиру акредитованог студијског програма или
као програм образовања током читавог живота, у складу са прописима којима се уређује високо образовање. 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 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, о
чему доставља доказ у овереној фотокопији; оверену фотокопију
уверења о држављанству; 4. а) оверену фотокопију доказа да је
лице стекло одговарајуће образовање на српском језику или да
је положило испит из српског језика са методиком, по програму
одговарајуће високошколске установе, за радно место: наставник дефектолог; б) оверену фотокопију доказа да је лице стекло
средње, више или високо образовање на српском језику или да
је положило испит из српског језика по програму одговарајуће
високошколске установе, за остала оглашена радна места; оверену фотокопију извода из матичне књиге рођених. Уверење о
психичкој, физичкој и здравственој способности за рад са децом
и ученицима подноси се пре закључења уговора о раду. Доказ
о неосуђиваности за наведена кривична дела прибавља школа.
Рок за подношење пријава је 15 дана од дана објављивања огла-
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са у публикацији „Послови“. Неблаговремене, непотпуне и неуредне пријаве неће се узети у разматрање. Пријаве са доказима
подносе се на адресу: Основна и средња школа „9. мај“, 23000
Зрењанин, Народне омладине 16, са назнаком: „За конкурс“.

ОШ „2. ОКТОБАР“

23000 Зрењанин, Марка Орешковића 48

Наставник разредне наставе на српском
језику

на одређено време ради замене одсутног запосленог
преко 60 дана
УСЛОВИ: да кандидат има одговарајуће образовање: професор
разредне наставе, наставник разредне наставе, професор педагогије са претходно завршеном педагошком академијом или учитељском школом, професор разредне наставе и енглеског језика
за основну школу, мастер учитељ, дипломирани учитељ - мастер,
професор разредне наставе и ликовне културе за основну школу; да има психичку, физичку и здравствену способност за рад
(проверу психофизичких способности за рад са децом и ученицима врши надлежна служба за послове запошљавања, у року од
осам дана од дана истека рока за подношење пријава); да кандидат није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дела
утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о основама система
образовања и васпитања; да је држављанин Републике Србије.
Уз пријаву на конкурс је потребно поднети следећа документа:
кратку биографију, диплому о стеченом образовању, држављанство РС (не старије од 6 месеци). Извод из казнене евиденције
установа прибавља по службеној дужности, док доказ о здравственој способности прилаже кандидат који буде закључио уговор о раду. Уколико се на конкурс подносе фотокопије докумената, исте морају бити оверене. Рок за подношење пријава је 8
дана од дана објављивања у публикацији „Послови“. Непотпуне
и неблаговремене пријаве неће бити разматране. Пријаве слати
на адресу: ОШ „2. октобар“, Марка Орешковића 48, 23000 Зрењанин, са назнаком: „За конкурс“.

Школа је знање,
посао је занат
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ТЕХНИЧКИ ФАКУЛТЕТ „МИХАЈЛО ПУПИН“
Зрењанин, Ђуре Ђаковића бб

Сарадник у звање сарадника у настави
за ужу научну област Информационе
технологије
на одређено време од једне године

УСЛОВИ: студент мастер академских студија, који је студије
првог степена завршио са укупном просечном оценом најмање
8. Пријаве са прилозима (докази о испуњавању услова конкурса, биографија, оверене фотокопије диплома о одговарајућем
академском звању, списак објављених научних и стручних радова, књиге и саме радове) подносе се Факултету, у року од 8 од
дана објављивања у публикацији „Послови“, на адресу: Технички
факултет „Михајло Пупин“ Зрењанин, Ђуре Ђаковића бб, са назнаком: „За конкурс“. Контакт телефон: 023/550-501.

Наставник у звање доцента за ужу научну
област Правне науке, за предмет Основи
радног и социјалног права
са 10% радног времена, на одређено време од 5
година

УСЛОВИ: Услови за звање доцента: доктор правних наука, способност за наставни рад, кандидат који има научне, односно
стручне радове објављене у научним часописима или зборницима са рецензијама (члан 64 Закона о високом образовању).
Пријаве са прилозима (докази о испуњавању услова конкурса,
биографија, оверене фотокопије диплома о одговарајућем академском и стручном звању, списак објављених научних и стручних радова, књиге и саме радове подносе се Факултету, у року
од 8 од дана објављивања у публикацији „Послови“, на адресу:
Технички факултет „Михајло Пупин“ Зрењанин, Ђуре Ђаковића
бб, са назнаком: „За конкурс“. Контакт телефон: 023/550-501.

МЕДИЦИНСКА ШКОЛА

није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дела утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања и васпитања; да има држављанство Републике Србије;
да зна језик на коме се остварује образовно-васпитни рад. Уз
пријаву на конкурс, учесници треба да доставе: оригинал или
оверену фотокопију дипломе (уверења) о траженој врсти и степену стручне спреме; оригинал или оверену фотокопију уверења
о држављанству Републике Србије; доказ о испуњавању услова
из члана 121 став 7 Закона о основама система образовања и васпитања („Службени гласник РС“, број 72/09, 52/11 и 55/13), да су
стекли средње, више или високо образовање на језику на коме се
остварује образовно-васпитни рад или су положили испит из тог
језика по програму одговарајуће високошколске установе (оригинал или оверена фотокопија); оригинал или оверену фотокопију
доказа 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 (уверење одговарајуће високошколске установе или
доказ о положеном стручном испиту односно испиту за лиценцу).
Доказ о психичкој, физичкој и здравственој способности за рад са
ученицима (лекарско уверење) подноси само изабрани кандидат
пре закључивања уговора о раду. Доказ да кандидат није осуђиван прибавља школа. Рок за подношење пријава са потребним
доказима о испуњавању услова конкурса је 8 дана, рачунајући од
дана објављивања текста конкурса у огласним новинама Националне службе за запошљавање „Послови“. Непотпуне и неблаговремено достављене пријаве на конкурс неће бити разматране.
Напомена: С обзиром да школа прибавља доказ о неосуђиваности, у складу са Законом о основама система образовања и
васпитања, потребно је да кандидати у пријави наведу и следеће податке: ЈМБГ, име оца и девојачко презиме или да доставе
извод из матичне књиге рођених. Пријаве се шаљу или предају
лично на адресу: Медицинска школа, 23000 Зрењанин, Новосадска 2. Сва потребна обавештења можете добити од секретара
школе, лично или телефоном на број: 023/533-270.

23000 Зрењанин, Новосадска 2

Наставник биологије

на одређено време ради замене одсутног запосленог
преко 60 дана, са 10% радног времена
УСЛОВИ: професор биологије; дипломирани молекуларни биолог
и физиолог; дипломирани биолог; професор биологије - хемије;
дипломирани професор биологије и хемије; дипломирани биолог
за екологију и заштиту животне средине; дипломирани биолог,
смер заштита животне средине; дипломирани биолог - еколог;
дипломирани професор биологије - мастер; дипломирани молекуларни биолог - мастер; дипломирани професор биологије хемије - мастер; дипломирани биолог заштите животне средине;
мастер биолог; мастер професор биологије. Услови за пријем у
радни однос: Учесник конкурса поред општих услова прописаних
чланом 24 став 1 Закона о раду („Службени гласник РС“, број
24/05, 61/05, 54/09 и 32/13), треба да испуњава и посебне услове
прописане чланом 120 став 1 тачке 1, 2, 3, 4 и 5 и чланом 8 став
2, 3 и 4 (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) Закона о основама система образовања и васпитања („Службени гласник РС“, број 72/09, 52/11 и 55/13), посебне услове из Правилника о врсти стручне спреме наставника,
стручних сарадника и помоћних наставника у стручним школама („Службени гласник РС - Просветни гласник“, број 5/91, 1/92,
21/93, 3/94, 7/96, 3/99, 6/01, 3/03, 8/03, 11/04, 5/05, 6/05, 2/07,
4/07, 7/08, 11/08, 5/11, 8/11 и 9/13), као и посебне услове из Правилника о организацији и систематизацији послова Медицинске
школе у Зрењанину, односно: да има најмање 15 година живота
(општи услов); да има одговарајуће образовање; да има психичку, физичку и здравствену способност за рад са ученицима; да
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Највећа понуда
слободних послова
на једном месту
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ПИТАЛИ СТЕ НАС...
Телефон: 011/29 29 509
Адреса: Послови - Национална служба
за запошљавање
Дечанска 8/3, 11000 Београд
e-mail: novine@nsz.gov.rs
aleksandra.bacevic@nsz.gov.rs

СЕЛИДБА У ДРУГИ ГРАД
И ЕВИДЕНЦИЈА
Недавно сам завршио факултет и пријавио се на евиденцију незапослених Националне службе за запошљавање. Предстоји
ми израда Индивидуалног плана запошљавања, па ме занимају детаљи у вези са
планом и његовим састављањем?
Индивидуални план запошљавања подразумева различите активности које сте договорили са саветником. На основу заједничке процене предлажу се одређене мере и активности
које је неопходно да предузмете уколико активно тражите посао, а за саветника представља
инструмент за даљи индивидуални рад са вама.
Важно је да Индивидуални план запошљавања схватите као властити план активности
које треба да предузмете. Саветујемо вам да на
индивидуалном разговору будете што искренији, јер саветник није испитивач, већ неко ко
покушава да добије што више података и информација како би вам помогао и на прави начин усмерио вашу потрагу за послом.
Саветник за запошљавање током индивидуалног разговора настоји да прикупи све податке
потребне за процену ваше запошљивости - образовање, радно искуство, занимање, компетенције, посебна знања, и упоређује их са стањем
на тржишту рада. Веома су нам важна ваша интересовања, јер представљају параметар на основу којег знамо у којим занимањима можемо
да посредујемо за вас.
Уколико је могуће, Индивидуални план
подразумева и прецизне термине укључивања
у одређене активне мере или програме запошљавања. Напомињемо да је наша улога у томе
да вам пружимо максималну помоћ у смислу
саветовања и предлагања активности у циљу
вашег бржег запошљавања, док је на вама да се
договорених активности придржавате.
Део Индивидуалног плана је и Дневник
тражења посла, у који прецизно бележите своје
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активности и њихове резултате и доносите га на
увид свом саветнику. Наш савет је да прецизно
уносите податке у Дневник, јер они могу бити
идеалан водич за вашег саветника приликом
тражења могућности за вас.
Планирам да се преселим у други град,
па ме интересује да ли могу да се пријавим на евиденцију НСЗ у тој општини са
пријављеним новим боравиштем?
Незапослена лица се пријављују у филијалу
НСЗ према адреси пребивалишта. Ако намеравате да се преселите у други град и желите у том
граду да будете на евиденцији незапослених,
јер ћете ту тражити посао, односно покренути
сопствени посао, треба да промените адресу
пребивалишта у личној карти, да се одјавите са
евиденције незапослених у претходном месту
боравка и у року од 7 дана пријавите на евиденцију у филијали НСЗ у граду у којем ћете сада
живети.
Недавно сам завршила образовање и занима ме шта је све потребно за пријаву на
евиденцију незапослених НСЗ?
Да бисте били евидентирани као незапослено лице и остварили своја права по основу
незапослености, потребно је да се пријавите надлежној организационој јединици Националне
службе за запошљавање и поднесете одговарајућу документацију:
- личну карту
- радну књижицу
- доказ о стручној спреми или оспособљености (сведочанство, диплома или уверење, оригинал докумената на увид).
Лично се пријављујете Националној служби,
према месту пребивалишта или према месту
рада или престанка радног односа, ако у том
месту имате боравиште.
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АКТУЕЛНО Узгајање и сакупљање лековитог
биља на подручју лозничке општине

ЗДРАВ ПРОФИТ
За узгајање лековитог биља
заинтересовано је чак 97 одсто
анкетираних, 80 одсто су незапослена
лица старости између 45 и 60 година

У

дружење грађана „Флора“, у партнерству са Градом Лозница, лозничком филијалом НСЗ и Фондом за развој града
Лозница, отпочело је активности на реализацији пројекта под радним називом „Лековито биље - здрав профит“. Циљ
је да се кроз организовано сакупљање и узгајање лековитог биља, у сарадњи са фирмама откупљивачима, утиче на
смањење незапослености у руралним срединама и развој предузетничког духа и иницијативе у овој области.
Састанак потенцијалних сакупљача и узгајивача биља и представника Института „Јосиф Панчић“ и фирме „Херба“ организован је 11. марта. Еминентни представници Института и „Хербе“ поделили су стручна знања и кроз примере добре праксе
показали како су пројекти овог карактера код нас могући, као и да се већ успешно реализују у другим деловима земље.
Састанак је отворио градоначелник Лознице Видоје Петровић, истакавши да је то нова шанса за запошљавање суграђана,
а улога Града је да подржи пројекат.
Љиљана Николић, начелница Одељења за локални економски развој, истакла је да је 97 одсто анкетираних заинтересовано за узгајање лековитог биља. Већина заинтересованих је са руралног подручја, 80 одсто су незапослена лица, старости
између 45 и 60 година.
Директорка Филијале Лозница Тијана Јосић истакла је да је 55-60 одсто незапослених са евиденције у Лозници са руралног подручја. Првобитна иницијатива и сврха пројекта била је развијање прекограничне сарадње са Хрватском, са циљем
да се конкурише за фондове који би се потом искористили за мотивациону, стручну и саветодавну подршку узгајивачима
биља у оквиру ИПА пројеката.
З.Гацић

Први пут у Краљеву

САЈАМ ВИСОКОГ
ОБРАЗОВАЊА

Сајам високог образовања, први пут у Краљеву,
одржан је 20. марта, у ОШ „IV
краљевачки батаљон“. Манифестацију је организовао
Савет за младе, уз подршку
НСЗ - Филијале Краљево, локалне самоуправе и Канцеларије за младе.
Бројни средњошколци
и њихови родитељи имали
су прилику да се упознају
са образовним профилима и
програмима 22 факултета из

74

целе Србије. Посетиоцима је
омогућен директан контакт
са представницима факултета, како би се на најлакши
начин добиле информације о
будућој професији.
На штанду Филијале
Краљево сви заинтересовани
су могли да добију информације о услугама и програмима НСЗ, суфицитарним и
дефицитарним кадровима и
стању на тржишту рада.
С.А.
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„Малa школa бизниса“ u Ужицу

СА ПРАКСЕ НА ПОСАО

У

оквиру пројекта START ME UP!, који је у Ужицу спроводила Грађанска читаоница „Либерграф“, а финансирало Министарство омладине и спорта РС, „Малу
школу бизнису“ успешно је завршило 48 младих од 15
до 30 година. Пројекат је имао за циљ повећање могућности
за запошљавање, самозапошљавање и задругарство младих
Ужичана, кроз едукацију из области савременог тржишног
пословања и радно ангажовање путем радне праксе.
„Малу школу бизниса“, која је била једна од главних активности пројекта, похађала су 54 полазника, а успешно завршило 48. Реализоване су четири петодневне обуке, на теме:
Бизнис планирање, Облици привредних субјеката и правна
регулатива, Култура комуникације и пословно понашање,
Управљање продајом, Интернет маркетинг.
„Скоро сви учесници су највишим оценама оценили рад
тренера, квалитет и технички ниво организације обуке. Од
48 полазника 47 је прошло овај вид едукације и на тај начин стекло право да прими сертификат којим се потврђује да
су часно испунили све услове које предвиђа пројекат. Троје
учесника практичне наставе је након одрађених 20 радних
сати наставило да ради у предузећу у које су били упућени
на праксу“, рекао је Владан Синђић, координатор пројекта.
Ужичка филијала НСЗ била је активно укључена у реализацију пројекта START ME UP.
Б.Терзић

У Краљеву, 7. априла

САЈАМ ЗАПОШЉАВАЊА

Национална служба за запошљавање - Филијала
Краљево организује Сајам запошљавања, у уторак, 7. априла 2015. године, са почетком у 12 часова, у сали Дома
војске, Карађорђева 5, у Краљеву.
Очекује се учешће 30 послодаваца који ће понудити
више од 100 радних места свих профила. У оквиру манифестације биће организован и округли сто „Подстицање
запошљавања и социјалног укључивања теже запошљивих лица и подршка локалној политици запошљавања“.
Национална служба за запошљавање • www.nsz.gov.rs

АКТУЕЛНО У Алексинцу уручени сертификати за шиваче у ауто-индустрији

КАДАР КОЈИ СЕ ТРАЖИ

Од 20 полазника, незапослених са евиденције НСЗ, 18 се запослило непосредно након
завршене обуке
У просторијама компаније „Грамер систем“ д.о.о.
(Grammer System), у Алексинцу, 26. марта, уручени су сертификати лицима која су успешно завршила обуку за шиваче
у ауто-индустрији. Обуку у организацији Службе Алексинац
НСЗ успешно је завршило 20 лица, а 18 се и запослило непосредно након завршене обуке. „НС про груп“ из Новог Сада
је била задужена за извођење обуке, одржане у периоду од
23.12.2014. до 02.03.2015. године, у компанији „Грамер систем“, у укупном трајању од 360 часова.
„Грамер систем“ је чланица мултинационалне „Грамер
АГ“ групе, једног од водећих произвођача аутомобилских ентеријера, са више од 9000 запослених широм света.
В. Крстић

Од почетка године у Сомбору организовано седам обука за будуће предузетнике

П

У СВЕТУ ПРЕДУЗЕТНИШТВА

ословни центар Филијале Сомбор и ову годину је започео са организовањем обука за будуће предузетнике. Интересовање за предузетништво је и даље
веома велико. Од почетка године организовано је
седам обука, на којима су активно учешће узела 162 полазника.
У свакодневним контактима са незапосленим лицима
наилазимо на различите мотиве и идеје које људе подстичу
да се окушају у предузетништву. Свјетлана Нешић, руководилац Групе за предузетништво и програме запошљавања Филијале Сомбор, мишљења је да размишљање о започињању властитог посла, а посебно одлука да се човек у
томе и окуша, свакако представља важан моменат у животу.
Поред незапослености као једног од главних мотива, други
мотив је потреба за променама, како би унапредили властити живот и живот своје породице.
„Људи више не чекају да се нешто деси, да неко повуче први потез, већ узимају активно учешће у решавању свог
проблема. Кроз радионицу бизнис плана полазници обуке
сазнају колико је њихова предузетничка идеја реална, да ли

је то добра пословна прилика. Без обзира што сваки бизнис
има своје специфичности и посебности, обука помаже да их
препознамо и конкретизујемо“, каже Свјетлана.
Поред тога што је обука један од услова за аплицирање
за програме самозапошљавања, како Националне службе за
запошљавање, тако и Аутономне Покрајине Војводине, садржај и квалитет обуке додатни су разлози за велику посећеност.
Обука „Пут до успешног предузетника“ успешно се реализује у Филијали Сомбор више од десет година и има за
циљ да помогне потенцијалним предузетницима да у већој
мери искористе своја знања, способности и таленте. У току
претходне године кроз програме самозапошљавања регистровано је 155 нових делатности, а највећи број започетих
бизниса има занатски карактер: различите области домаће
радиности, стари занати, салони за улепшавање, угоститељске делатности, док млади региструју делатности у области информационих технологија, стоматологије, школе
страних језика и слично.
Г. Предојевић

У Лесковцу уручени уговори

СУБВЕНЦИЈЕ ЗА 75 НЕЗАПОСЛЕНИХ

У Скупштинској сали Града Лесковца свечано су уручени уговори о додели субвенције за самозапошљавање за 75 незапослених
са евиденције Филијале Лесковац. Доделом уговора у потпуности је
реализован Споразум између Националне службе за запошљавање
и Града Лесковца у циљу реализације програма и мера дефинисаних у Локалном акционом плану запошљавања за 2014. годину.
Уручујући уговоре, градоначелник Горан Цветановић рекао
је да је локална самоуправа за активне мере запошљавања протекле године утрошила 28 милиона динара, а за програм самозапошљавања, који подразумева започињање сопственог бизниса,
12 милиона. Субвенције су додељене у појединачном износу од
160.000 динара.
Градоначелник је најавио да ће локална самоуправа и у 2015.
години наставити са финансијском подршком будућим предузетницима.
Марија Стевановић

Бесплатна публикација о запошљавању
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АКТУЕЛНО Национална алијанса за локални економски развој (НАЛЕД)
тражи општу фискализацију

СВИМА ФИСКАЛНЕ КАСЕ

Сваки промет робом и услугама који прође кроз фискалну касу је сигурно
забележен, па привредници практично не могу да избегну плаћање пореза, док са
обичним рачунима то није случај

С

рбија ће, према званичним најавама, до краја године добити
нови Закон о фискалним касама,
који ће обавезати и поједине делатности које су сада изузете да издају
фискалне рачуне, а то би, према Националној алијанси за локални економски
развој (НАЛЕД), требало да прати и
увођење онлајн фискалних каса.
Увођењем новог закона очекује
се да фискалне касе постану обавезне
пре свега за услужне делатности, као
што су пекари, фризери, механичари,
фаст-фудови, зубари, где је тренутно
издавање фискалних рачуна опционо,
наводи НАЛЕД. Ова организација је
објавила да подржава што ширу фискализацију на већину услужних делатности које не издају фискалне рачуне, а
најчешће немају никакав доказ о трансакцији, што отвара велики простор за
сиву економију.
Сваки промет робом и услугама
који прође кроз фискалну касу је си-

Увођењем новог закона очекује се да фискалне касе
постану обавезне пре свега за услужне делатности,
као што су пекари, фризери, механичари, фаст-фудови,
зубари

Буџет оштећен за 80 милиона
евра
Еколошку таксу, од како је уведена
2011. године, редовно плаћа тек сваки пети обвезник, због чега је буџет
Србије оштећен за 80 милиона евра,
показују подаци Националне алијансе за локални економски развој (НАЛЕД). НАЛЕД зато тврди да, због лоше
контроле наплате, увођење еколошке
накнаде за третман производа који
после употребе постају посебни токови отпада до сада није оправдало
сврху. Међу производима на које се
односи еко-накнада налазе се електрични апарати, гуме за моторна возила, батерије, уља и производи који
садрже азбест, а обвезници плаћања
су увозници или произвођачи.
„Накнаде овог типа постоје у многим
земљама, али су износи вишеструко
нижи и зато би висину накнаде у Србији требало смањити. Оператори сву
опрему након употребе рециклирају
у складу са највишим стандардима и
био би добар приступ уколико би се
обезбедио додатни попуст у случају
да увозник употребљену опрему преда даље на рециклажу“, изјавила је у
истом билтену Вера Николић Димић
из „Вип мобајла“.
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гурно забележен, додају, те у том случају привредник практично не може
да избегне плаћање пореза. Са обичним рачунима то није случај, а додатно
компликује што због сложених прописа
и великог броја изузетака грађани не
знају коме да траже фискални рачун.
„Најједноставније решење било би
да већина кеш трансакција буде праћена фискалним рачуном, што ће, уз
увођење онлајн фискалних каса, бити
предложено као једна од кључних мера
у националном програму за сузбијање
сиве економије, на којем раде владино
координационо тело и стручна група
коју предводи НАЛЕД“, каже извршна
директорка ове организације Виолета
Јовановић.
Међутим, како истиче НАЛЕД, проблем је што држава одлаже увођење онлајн фискалних каса, иако је претходни
директор Пореске управе Иван Симич
најављивао прелазак на нови систем
током 2014. године.
Прелиминарне процене, како наводе, показују да би за привреднике прелазак на онлајн систем значио уштеде,
јер је реч о софтверу који може да се
набави и бесплатно, не би морали да
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штампају два примерка рачуна и била
би потребна само интернет веза са Пореском управом.
„Пореском инспектору би онлајн
систем олакшао контролу, јер може да
стане испред радње, прати улазак и
излазак купаца и на лаптопу погледа
да ли су њихове куповине откуцане на
каси. Чак и код већих продавница, у
реалном времену могу да се виде све
трансакције забележене у Пореској управи и на основу провере новца у каси
закључи да ли је целокупан промет
евидентиран“, објашњавају из ове организације.
НАЛЕД предлаже да представници привреде и порезници анализирају
потенцијалне ефекте, како би се убрзало доношење одлуке о преласку на нови
систем евиденције.
Најсвежија искуства са фискализацијом у региону има Хрватска. Од
када је кренула примена новог Закона
о фискализацији у промету готовином,
почетком 2013. године, у Хрватској је
регистровани дневни промет у угоститељству повећан чак 82 одсто, а у трговини 13 одсто, у односу на претходну
годину.
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АКТУЕЛНО Први Нацрт закона о платама у јавности почетком маја

ИСТИ ПОСАО – ИСТА ПЛАТА

„Посао који се обавља у било ком граду, са истим обимом и под истим условима
рада, биће исто плаћен“, каже Кори Удовички. Предложено решење - 60 платних
група без разреда
„Први Нацрт закона о платама је
спреман и са њим би се у јавност могло
изаћи почетком маја, а предложено решење је 60 платних група без разреда“,
рекла је потпредседница Владе РС и
министарка државне управе и локалне самоуправе Кори Удовички. Она је
навела да је важно уредити и вредновање по учинку рада, као и да кроз каталогизацију радних места сваки посао
буде добро описан.
„На тај начин ће посао који се
обавља у било ком граду, са истим обимом и под истим условима рада, бити
исто плаћен“, подвукла је Удовички у
изјави „Танјугу“. Потпредседница Владе Србије је рекла да каталогизација
радних места у јавном сектору практично значи да постоји само један назив за сваки посао који се ради и који ће
бити исти у сваком сектору. Према њеним речима, сваки посао ће бити тачно
описан са тачним називом и ту неће
бити места за измишљања и додавања.
„Каталогизација је невероватно
обиман и важан посао да би се увео ред
у целу јавну управу. Потребна нам је и
због Закона о платама и због рационализације. Ако смо већ описали посао, на
пример возача или административног
асистента, и тај посао се ради било где
са истим обимом и под истим условима
рада, географија где се тај посао ради
не би требало да игра никакву улогу“,
рекла је Удовички. Према њеним речима, стара верзија закона, која је урађена

још пре две године, са 12 група и осам
разреда, била је неадекватна.
„Најједноставније је имати 60
платних група и немати посебне разреде, иако и даље тако зову овај закон“, рекла је министарка и навела да
ће тај концепт бити примењен на један
посао у платној групи, који ће зависно
од времена и учинка код различитих
сектора и на различит начин, у различитој мери, моћи да се помера у више
разреде.
„Концепт и даље важи, али ће све
бити у једној, да тако кажем, пантљичари, да би могло да буде различито у
зависности од потреба сектора“, навела
је Удовички. Истакла је да у сектору као
што је просвета треба осмислити начин
да се много убедљивије и на дужи рок
мери учинак, те да ће због тога постојати мало више платних разреда, како би
се одразило искуство. Министарка је
рекла да ће се, док се не уведе плаћање
према количини обављеног посла, што
се у медицини зове капитација, направити напор да се у Закону о платама
разликују бар услови рада, односно његов интензитет.
„Није исто радити, рецимо, ако
сте медицинска сестра у хитној служби, где долази 50 пацијената дневно,
и тамо где их долази 150“, навела је
пример Удовички. Што се више одмиче
у напору да се уреде послови и рад у
држави, да се побољша унапређивање
по учинку и запошљавање, као и вред-

новање по учинку рада, то је јасније да
је важно да сваки посао буде добро описан“, нагласила је Кори Удовички.
Према њеним речима, први Нацрт
закона о платама јесте спреман, али будући да покрива целокупну јавну управу, на нивоу Радне групе има много договарања. Очекује се да се са нацртом
изађе у јавност почетком маја.
„Рокови са којима радимо, како
на Закону о платама, тако и на послу
оптимизације државне управе, чија је
само прва фаза рационализација, јако
су кратки и пренапрегнути. Са друге
стране, наша држава је заиста несређена“, рекла је Удовички.

Министар просвете Срђан Вербић тврди

У СРБИЈИ 10.000 ПРОСВЕТНИХ РАДНИКА ВИШАК
Министар просвете Срђан Вербић изјавио је
да у Србији има 10.000 просветних радника вишка
и да не постоји начин да се сви прерасподеле.
„Тачну бројку даће наши статистичари. Ту је
суштинска улога синдиката и директора школа,
тако да се у свакој школи прави најкоректнија
могућа прерасподела послова. Из школа ће нам
препоручити коме да понудимо отпремнину. У
следећу школску годину морамо ући с оптимизованим бројем радника“, рекао је Вербић за „Блиц“.
На питање како ће решити проблем најдужег
штрајка у историји српске просвете, министар је
одговорио: „На истој смо страни, морамо да се понашамо у складу са оним што нам је посао“.
„Повећаћемо плате наставницима и они ће
бити први који ће дочекати повећање у јавном
сектору, само не знам када“, рекао је Вербић.

Бесплатна публикација о запошљавању
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ГОРЕ-ДОЛЕ Русија ће морати да подигне
границу за пензионисање или порезе

ДУЖИ ПУТ

ДО ПЕНЗИЈЕ

Старосна граница за одлазак у пензију
у Русији 55 година за жене, а 60 за
мушкарце

Цене режијских трошкова у главним
градовима земаља ЕУ

ЉУБЉАНА И ЗАГРЕБ
НАЈСКУПЉИ

Р

уска привреда ће морати да бира између померања
старосне границе за одлазак у пензију и повећања пореза, упозорио је бивши руски министар финансија и
председник Комитета грађанских иницијатива Алексеј Кудрин.
„Ако не повећамо године за одлазак у пензију, неизбежно
ћемо се сусрести са повећањем пореза“, цитирала је агенција
„Тас Кудрина“. Сада је старосна граница за одлазак у пензију
у Русији 55 година за жене, а 60 за мушкарце, подсећа „Тас“.
„Ушли смо у неповољан период, када се број радно способног становништва смањује сваке године, од 2008. Пореских обвезника је све мање, а пензионера ће бити све више.
Из тога произилази низ озбиљних налаза, који су у вези са
пензионим системом и системом здравствене и социјалне
заштите, јер ће сви правити озбиљне тешкоће и нове ризике
руској привреди“, објаснио је Кудрин.
„Када бисмо сада укинули систем пензијског осигурања,
то би било погубно за Русију“, сматра председник МДМ банке Олег Вијиугин и тврди да тај систем не може бити напуштен, јер је један од покретача економског развоја и нема
алтернативу као извор дугорочних инвестиција.
Министар за економски развој Алексеј Уљукајев је раније изјавио да подржава идеју померања одласка у пензију
и сматра да је то могуће реализовати у етапама за 10-15 година. Министар за рад Максим Топилин је изјавио „Тасу“
да се његово министарство не слаже са ставом Министарства
финансија о подизању старосне границе за одлазак у пензију.
Према његовом мишљењу, то неће донети значајније уштеде.
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убљана је једини главни град у Европи у коме за
струју, воду, гас и остале режијске трошкове дају
више него у Загребу, објавио је загребачки „Вечерњи лист“, позивајући се на податке интернет
странице Numbeo.com. Након што заради просечну плату од
871 евро, сваки Загрепчанин ће да издвоји 208 евра за режије.
Да би покрио те основне трошкове, због чијег су неплаћања
данас многи и блокирани, мора да ради 38 радних сати.
Велика је то разлика у односу на један Хелсинки, у којем
режије плаћају 75 евра, а зарађују месечно 2.290 евра, док за
плаћање свих комуналија грађани финске метрополе морају
да раде тек пет сати.
Загреб је и један од градова у Европској унији који има
највишу цену режија, а јефтинији је чак и Лондон, чији ће становници платити 196 евра. Међутим, њихова просечна плата
је 2.856 евра.
Љубљана је једини град у Европи који има веће режије
од Загреба - 213 евра. „Имамо велике месечне обавезе, а примања испод просека за Европу. Када узмемо број блокираних
и незапослених, људи су сваког месеца на мукама, а само на
разне накнаде годишње дамо и око 785 евра“, казао је председник Друштва потрошача Илија Ркман за „Вечерњи“.

ФРАНЦУСКА

БРОЈ СТЕЧАЈА И ДАЉЕ ВЕЛИКИ
У Француској је у 2014. проглашено 62.600 стечаја,
наводи се у студији истраживачке компаније „Дилојт“.
Одласком у стечај ових предузећа угрожено је 250.000
радних места, што је 20.000 мање него у 2013. години, а
мала и микро предузећа, као најрањивија категорија, и
у прошлој години била су највеће жртве банкрота, пише
француски лист „Фигаро“.
Иако је приметно извесно побољшање, број стечаја је
још на историјски високом нивоу, знатно вишем у односу
на период пре избијања светске финансијске кризе, наводи се у студији.
У „Дилојту“ истичу и да Француска, која има приближан број предузећа као Немачка, бележи два до три пута
већи број стечаја у односу на свог северног суседа, што
објашњавају већим бројем средњих и великих предузећа
у Немачкој, која су отпорнија на финансијске крахове.
Национална служба за запошљавање • www.nsz.gov.rs

САЗНАЈТЕ ВИШЕ У „Извештају о богатству 2015“ консултантске куће „Најт
Франк“: Београд - град будућности

РАЈ ЗА МИЛИОНЕРЕ

Београд преузео улогу финансијског и пословног центра Југоисточне Европе. Поред
Београда, градови који би могли бити идеално место за милионере су: Панама
Сити, Адис Абеба и Јангон

К

онсултантска кућа „Најт Франк“ (Knight Frank) ставила
је Београд на списак потенцијалних градова светле будућности, који би могли да постану идеално место за
милионере. У „Извештају о богатству 2015“, како се зове
истраживање ове консултантске куће, као градови који би могли бити рај за милионере, поред Београда, истичу се и Панама
Сити, Адис Абеба и Јангон. У истраживању се наводи да је од
2007. до 2014. године број милионера у Београду порастао за
12 одсто, а да се до 2024. године у том смислу очекује скок од
72 процента. Констатовано је да у Београду још увек не живе
милијардери.
Наводи се и да је Београд преузео улогу финансијског и
пословног центра Југоисточне Европе, као и да све више привлачи стране директне инвестиције, највише због пореских
подстицаја, субвенција, при чему су као примери великих
компанија које су инвестирале у Србију наведени „Фиат“ и „Сименс“.
Панама Сити, главни град Панаме, на овај списак је
стављен јер су, како је наведено, од 2007. године његови богаташи удвостручили свој капитал. За Адис Абебу, главни град
Етиопије, наведено је да је скоро удвостручила број богаташа
од 2007. године, а очекује се да се и тај број удвостручи до 2024.
Јангон, највећи град Мјанмара, убира плодове од демократских реформи и постепеног отварања економије ове
земље. Број супербогатих у наредних десет година у Мјанмару
биће двапут већи него сада.
Извор: Танјуг
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Више од 1.000 грађана показало интересовање за станове у две куле
„Београда на води“

„ИГЛ ХИЛС“ ТРАЖИ РАДНИКЕ

Траже се саветници за продају некретнина, развојни менаџер,
стручњак за односе с медијима....
Компанија „Игл хилс“,
која гради „Београд на води“,
тражи раднике за неколико позиција. Компанија је
на сајту за тражење посла
„Инфостуд“ поставила оглас у коме тражи извршног
асистента (за секретарске
и административне послове) и стручњака за односе с
медијима. „Игл хилсу“ је потребан и развојни менаџер,
затим саветници за продају
некретнина. Рок за пријаву је
био 30. март.
Регистрација
потенцијалних купаца за 320 станова у кулама у будућем
Бесплатна публикација о запошљавању

„Београду на води“ почела
је прошлог понедељка. Према речима градоначелника
Београда Синише Малог,
више од 1.000 грађана до
сада је показало интересовање за станове у две куле
у „Београду на води“. Колика ће бити цена квадратног
метра тих станова, још се
не зна. У пословној пракси
компаније је да цена остане
непозната јавности све до
почетка продаје, а одређује
се у складу са тржишним
условима,
капацитетима
објекта, његовом наменом,
функционалношћу и слично.
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Позивни центар
0800 300 301
(позив је бесплатан)

АДРЕСЕ ФИЛИЈАЛА НСЗ
Београд

Крагујевац

Светозара Марковића 37
тел. 034/505-500

Нови Пазар

Пријепоље

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

Нови Сад

Јагодина

Љубише Урошевића 16
тел. 035/201-011

Крушевац

Чачак

Алберта Томе 2
тел. 021/4885-500

Зрењанин

Ниш

Ратка Вукићевића 3
тел. 018/501-200

Лесковац

Шабац

Сарајлијина 4
тел. 023/519-800

Кикинда

Пирот

Кнеза Милоша 59
тел. 010/305-000

Пожаревац

Лозница

Доситејева 24
тел. 0230/411-700

Панчево

Прокупље

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

