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Стопа незапослености у Србији у другом кварталу
ове године била је 17,9 одсто, што је 1,3 процентних поена
мање него у првом кварталу, објавио је Републички завод
за статистику. И ММФ је оценио да Србија поново бележи
стопу раста, да је запосленост у порасту, незапосленост у
паду, расте поверење у Србију, а говоре и о изванредним
фискалним перформансама, стабилним инфлационим
очекивањима, напретку у спровођењу структурних реформи... О овим охрабрујућим позитивним трендовима читајте
у нашим рубрикама Привреда и Актуелно.
Статистички подаци охрабрују, али готово да нема
породице у Србији са барем једним незапосленим чланом.
Међутим, млади у Србији се и даље школују за послове
који се не траже на тржишту рада. Иако изношење података који се односе само на један аспект тржишта рада може
створити погрешну слику, на основу праћења података
о понуди и тражњи на тржишту рада, НСЗ може указати
који профили могу брже или лакше доћи до посла, а који
имају отежан приступ тржишту рада. Тако се прошле године највише радних места нудило у трговини и продаји,
ИТ области, машинству, електротехници, администрацији
и рачуноводству, показују подаци НСЗ.
Најбрже се запошљавају они који траже посао са факултетском дипломом. Највише се траже дипломирани
фармацеути, лекари специјалисти, биохемичари, математичари, професори језика, физике, хемије, технике и
информатике. Брзо се запошљавају и инжењери електротехнике, нарочито електромеханике и рачунарске технике,
машински инжењери… Ипак, највеће учешће у укупном
запошљавању имају управо најбројнији - лица са средњим
нивоом образовања 62,73%, лица без квалификација и
нискоквалификовани учествују са 17,45%, док је учешће
лица са вишим и високим образовањем 19,82%. Треба имати у виду да су потребе за запошљавањем високообразованих грађана мaње, јер су то и боље плаћене позиције,
које свака фирма или институција има у мањем броју него
послова који захтевају нижи степен образовања. Отуда и
не чуди што увек постоје отворени конкурси за позиције
које захтевају нижи степен стручне спреме. Такође, законским решењем 2009. године престала је да важи обавеза
пријављивања НСЗ сваког слободног радног места, па не
располажемо подацима о укупној потражњи на тржишту
рада.
Високообразовани грађани су боље обавештени о услугама НСЗ и могућностима које пријава на евиденцију
доноси, активнији су у тражењу посла, па не чуди њихово веће присуство на евиденцији НСЗ. Из тих разлога, док
траже посао у струци најчешће прихватају и послове који
захтевају нижу стручну спрему, што у развијеном свету
представља праксу, а не табу. Њихове могућности су, наравно, далеко веће и радом на себи ће их и остварити кроз
посао у земљи или иностранству. Став појединих медија да
се не исплати учити, али и да посао треба пасивно чекати, погубан је за нове нараштаје и у функцији је обмане
јавности. Исплати се, и те како! Ситуација у земљи ће се
свакако мењати и нове прилике које се отварају треба дочекати спреман. Опширније у нашој Теми броја.
Млади из Србије могу да окушају срећу и у Аустрији,
ако се фокусирају на занимања из области угоститељства.
На страни Лакше до посла доносимо вест да Аустрија тражи 29.000 конобара, кувара и помоћника, а да је при томе
минималац већи од плате програмера у Србији. Нека само
воде рачуна о условима рада, како не би постали натпросечни роботи неке компаније, што је случај са радницима
чувеног „Амазона“. О њиховим искуствима читајте у рубрици Сазнајте више.
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ПРИВРЕДА Анкета о радној снази

НЕЗАПОСЛЕНОСТ ИСПОД 18%

У поређењу с подацима из периода април - јун 2014., у другом тромесечју 2015. године стопа
незапослености смањена је за 2,4 процента, а стопа запослености повећана за 2,8 процената
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топа незапослености у Србији, према анкети о радној
снази, у другом кварталу ове године била је 17,9 одсто,
што је 1,3 одсто мање него у првом кварталу, објавио
је Републички завод за статистику (РЗС). Према подацима из анкете, у другом кварталу ове године стопа незапослености у Београдском региону износила је 18,5 одсто, у
Војводини 17,7 одсто, у Региону Шумадије и западне Србије
16,6 одсто, док је у Региону јужне и источне Србије била највиша и износила 19,1 одсто.
Завод је објавио да је стопа запослености, која представља удео запослених у укупном становништву старом 15 и
више година, у другом кварталу 2015. године износила 42,3
одсто и била за 1,3 одсто виша него у претходном кварталу.
У поређењу с подацима из периода април - јун 2014.,
у другом тромесечју 2015. године стопа незапослености
смањена је за 2,4 процента, а стопа запослености повећана је
за 2,8 процената. Стопа неформалне запослености у другом
кварталу 2015. износила је 18,5 одсто и била је за 0,9 процената нижа него у првом кварталу ове године.

Индустрија залечила последице поплава

РСЗ је навео да стопа неформалне запослености представља удео особа које раде без формалног уговора о раду
у укупном броју запослених и обухвата раднике у нерегистрованим фирмама, запослене у регистрованим фирмама
без уговора и без социјалног и пензијског осигурања, као и
неплаћене чланове домаћинства који помажу у раду фирме.

РАСТ ОД 9,6 ОДСТО СА ПРОБЛЕМИМА
АЛИ БЕЗ ШТРАЈКА

Индустријска производња у Србији порасла је у јулу
2015. године у односу на исти месец лане 13 одсто, а у односу
на цео прошлогодишњи просек већа је 9,6 одсто, саопштио је
Републички завод за статистику. На тај начин индустрија је
залечила последице лањских поплава, које су биле главни
разлог за пад производње у првом делу прошле године.
У периоду јануар - јул ове године индустријска производња повећана је 6,1 одсто у поређењу с одговарајућим раздобљем лане. Обим индустријске производње у јулу 2015.
већи је код 17 области, које у структури укупне индустријске
производње Србије учествују са 72 одсто, док је пад забележен код 12 области, чије учешће у структури индустријске
производње износи 28 одсто. Највећи утицај на раст производње у јулу имали су производња електричне енергије,
експлоатација угља, производња дуванских производа, прехрамбених производа и основних метала.
Десезонирани индекс индустријске производње за јул
у односу на јун ове године показује да је у укупној индустрији остварен пад од 1,7 одсто, а да је прерађивачка индустрија остварила пад од 1,6 одсто, док у односу на прошлогодишњи просек за индустрију показује раст од 10,5 одсто, а
за прерађивачку индустрију од 4,9 одсто. Производња малих
предузећа, у којима ради мање од 50 радника и која нису
обухваћена редовним статистичким истраживањем, прати
се на узорку изабраних јединица из сектора прерађивачке
индустрије.

Почела школска година

Почетак нове школске године у Србији 98 школа
дочекало је у блокади, 4.000 просветара је технолошки
вишак, а 15.000 нема пуну норму. Отворено је 12.000
радних места на којима би они без довољно норме могли да се запосле, што по мишљењу министра просвете
Срђана Вербића представља нелогичност, али је најважније да је после дужег времена школска година почела
без штрајка.
„Прецизан број оних који ће напустити просветни систем биће познат крајем септембра. Постоје јасне
листе о вишковима, а на директорима је да расподеле
та радна места тако да у систему остану просветари са
што пунијим фондом часова. Неки од њих ће прећи у
другу школу и добити већи фонд или ће свој постојећи
фонд укрупнити у школи у којој већ предају. Настојаћемо да из система одлазе превасходно они који то чине
добровољно, а новца за отпремнине има у буџету“, каже
министар просвете и додаје да би просвета морала бити
један од првих сектора у коме ће се повећати плате, јер
нису повећаване од 2008. године, а прошле године су и
смањене.
Вербић је најавио да ће након 20 година ускоро бити
објављен правилник о оцењивању у средњим школама.
Према његовим речима, правилник ће постати приручник наставницима и садржаће неке нове алате. Сваком
наставнику ће бити много лакше ако се ослања на приручник и тако може да одбрани интегритет при оцењивању.
Говорећи о недавно усвојеном Закону о уџбеницима
и другим наставним средствима, Вербић је подсетио да
ће тај пропис омогућити да наставници бирају уџбенике
према свом начину рада.

Милутин Костић, директор
Филијале Прокупље Националне
службе за запошљавање

ОБУКЕ НАЈАКТУЕЛНИЈЕ

У месецу јулу са евиденције НСЗ је запослено 525 лица, највећи број у општини
Прокупље - 415, у Куршумлији 54, Блацу 42 и Житорађи 15. Укупан број
запослених у Топличком округу за месец јул је 1425. У односу на исти период
прошле године, на евиденцији незапослених је 546 лица мање
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оследњих година у Топличком
округу број незапослених се
смањује, али је на другој страни велики и број људи који су
напустили ово подручје. О изазовима
негативних демографских трендова, али и о напорима да се грађанима
обезбеди могућност да се укључе на
тржиште рада, причамо са Милутином Костићем, директором Филијале
Прокупље Националне службе за запошљавање.
Реците нам нешто о стању незапослености у Топличком округу.
У Филијали Прокупље у јулу 2015.
године регистровано је 16.267 лица која
траже запослење, од чега 7.892 жене
или 48,52%. Структура тражилаца запослења изгледа овако: 15.334 незапослена активна лица, 680 привремено
несапособних или неспремних за рад,
за 145 лица мирује право по закону, 33
лица су запослени који траже промену
посла, а 75 су друга лица која траже запослење.
Индекс броја незапослених, када
се рачуна у односу на јул 2014. године,
када је било 15.880 незапослених, износи 96,56%, или у апсолутном износу
број лица је смањен за 546. У односу
на месец јун 2015. године, када је било
15.538 незапослених, број незапослених активних лица смањен је за 204
лица. Што се тиче новопријављених, у
јулу је евидентирано 539 лица, од којих
239 први пут траже запослење, док 300
лица има претходно радно искуство.
Када говоримо о дугорочно незапосленима, од укупног броја преко 12
месеци на запослење чека 74,46%. Удео
дугорочно незапослених у укупном
броју незапослених активних лица је
смањен у односу на претходни месец за
184 лица.
Што се тиче односа стручне и нестручне снаге, изузетно је неповољан
у општинама Житорађа и Прокупље,
мало повољнији у општини Куршумлија, а изузетно повољан у општини
Блаце, где је проценат нестручне радне снаге свега 25,36%. Поређења ради,
проценат нестручне радне снаге у Републици Србији за јул 2015. године је
31,56%.
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У месецу јулу
са евиденције је заУдео дугорочно незапослених у укупном броју
послено 525 лица,
незапослених активних лица је смањен
и то највећи број у
општини Прокупље
у односу на претходни месец за 184
- 415, у Куршумлији 54, Блацу 42
и Житорађи 15. Иначе, укупан број за- риоду од шест месеци запослило 76. И у
послених у Топличком округу за месец Куршумлији је било 12 послодаваца и
јул је 1.425 лица. Карактеристично је да 263 лица, од којих је 11 засновало радни
је број лица на евиденцији за општи- однос у наведеном периоду.
Велико интересовање послодаваца
ну Прокупље смањен у односу на крај
2014. године за 385 лица, тако да на било је за обуке за познатог послодавевиденцији имамо најмањи број лица у ца, па смо због тога тражили повећање
квоте која нам је додељена. Руководство
последње две године.
Националне службе имало је разумеКоје активности се предузи- вања, те је квота од 17 лица повећана на
мају у циљу већег запошљавања на 102. Национална служба за запошљавање одобрила је два захтева за обуку
територији Топличког округа?
за познатог послодавца за укупно 105
лица, склопила уговоре и послодавци
Филијала Прокупље је у овој годису већ започели са обукама.
ни предузела низ активности усмерених на смањење незапослености. ОрНа који начин се излази у суганизована су два сајма запошљавања, срет лицима која први пут траже
један у Прокупљу, други у Куршумлији. посао у свом занимању?
На прокупачком сајму учествовало је
По јавним позивима НСЗ за 2015.
12 послодаваца, а забележена је посета
382 незапослена лица, од којих се у пе- годину поднето је 47 захтева за стручну
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праксу - усавршавање за 78 лица и до
данас је склопљен 31 уговор за 45 лица,
док је за стручну праксу - оспособљавање поднето 15 захтева за 19 лица и
склопљено 14 уговора за 17 лица.

Велико интересовање за
субвенције за
самозапошљавање и
отварање нових радних
места. Одобрене су 53
субвенције за отварање
нових радних места, од чега
четири за особе са
инвалидитетом. Одобрене
су и 62 субвенције за
самозапошљавање, од чега
две за особе са
инвалидитетом
Каква је сарадња НСЗ са локалним самоуправама?
Филијала Прокупље локалним самоуправама пружа техничку и стручну
помоћ за спровођење мера активне политике запошљавања. Тако је Општина Житорађа обезбедила средства за
реализацију програма обуке на захтев послодавца Leoni Wiring Systems
Southeast Прокупље, која је изведена у
периоду од 27. фебруара до 12. августа,
након чега је 107 лица засновало радни
однос. Општина Прокупље је издвојила
и средства за обуку лица за компанију
„Леони“. Обука за 60 лица трајала је од
9. марта до 9. јула и по завршетку сва
лица су засновала радни однос.
Општина Блаце је издвојила 1,8
милиона динара за реализацију програма стручне праксе и захваљујући
овим средствима ангажовано је 8 лица
- 1 лице са средњом стручном спремом,
2 са вишом или високим трогодишњим
образовањем и 5 лица са средњом школом.
Општина Куршумлија, која је 2014.
године поводом Дана НСЗ добила захБесплатна публикација о запошљавању

валницу као самоуправа која је дала
највећи допринос запошљавању, и ове
године издвојила је одређена средства
за реализацију програма стручне праксе који је у току.
У општинама Прокупље и Житорађа формирани су мобилни тимови за
инклузију Рома у оквиру пројекта „Овде
смо заједно - Европска подршка за инклузију Рома“. Чланови тима прошли су
неколико обука и активни су учесници
у свим активностима које се предузимају ради побољшања живота Рома.
У Филијали Прокупље формиран је
стручно-оперативни тим за решавање
вишка запослених, који поред Филијале покрива и испоставе Куршумлија,
Блаце и Житорађа. Тим сачињавају
руководилац Групе за развој предузетништва и програме запошљавања, шеф
Одсека за посредовање и планирање
каријере, саветник за остваривање
права из осигурања у првом степену,
организатор образовања одраслих и саветник за планирање каријере. Тим је у
2015. години имао дванаест састанака
са послодавцима, запосленима и представницима синдиката, на којима су
информисани о условима за пријављивање на евиденцију, о условима за остваривање права на новчану накнаду,
правима и обавезама незапослених
лица, итд.

Број лица на евиденцији за
општину Прокупље смањен
у односу на крај 2014. године
за 385, тако да на
евиденцији имамо најмањи
број лица у последње две
године
Посебно наглашавам успешну сарадњу са локалним самоуправама са
којима смо склопили споразуме о суфинансирању мера активне политике
запошљавања. Национална служба за
запошљавање склопила је споразуме
са Општином Прокупље за суфинансирање јавних радова за које намене је
издвојено укупно 7.729.613,70 динара,
са општином Куршумлија за финанси-

Повећана квота за обуке за
познатог
послодавца са 17 на 102
лица
рање субвенција за самозапошљавање
у укупном износу од 3,2 милиона динара и општином Блаце за субвенције за
самозапошљавање у износу од 5 милиона динара и јавне радове у износу од 2
милиона динара.
Да ли се спроводе мере активне
политике запошљавања у Филијали Прокупље и какво је интересовање незапослених и послодаваца
за расписане јавне позиве?
У Филијали Прокупље на основу
конкурса за организовање спровођења
јавних радова на којима се ангажују незапослена лица и незапослене особе са
инвалидитетом одобрено је 12 пројеката, на којима ће бити упослено 97 лица
и 5 јавних радова за особе са инвалидитетом, на којима ће бити запослене 44
особе.
Такође, у току је реализација конкурса за самозапошљавање и отварање
нових радних места, за које је владало
велико интересовање. Одобрене су 53
субвенције за отварање нових радних
места, од чега се четири односе на
особе са инвалидитетом. Одобрене су
и 62 субвенције за самозапошљавање,
од чега две за особе са инвалидитетом.
Како је већи број особа са инвалидитетом конкурисао за наведене субвенције, обратили смо се руководству Националне службе за запошљавање са
захтевом да се повећа квота и очекујемо позитиван исход.
У наредном периоду очекује нас
организовање и спровођење обука за
тржиште рада, и то обука за геронтодомаћице за 14 лица, основна информатичка обука ЕЦДЛ за 8 лица и обука за
пословне комуникације за 8 лица.
По ИПА пројекту имамо план за
извођење основне информатичке обуке
ЕЦДЛ за 12 лица, обуку за немачки
језик за 20 лица, обуку за термофасадере за 12 лица и обуку за израду алуминијумске и ПВЦ столарије за 13 лица.
Љиљана Стојановић
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ТЕМА БРОЈА Ко је дефицитаран, а ко готово да и нема шансе на тржишту рада Србије

ТРАЖЊА НЕ ПРАТИ ПОНУДУ
ДО ПОСЛА НАЈЛАКШЕ СА ДИПЛОМОМ
Најбрже се запошљавају дипломирани фармацеути, специјалисти
гинекологије и акушерства, офталмологије, биохемичари, математичари,
професори немачког, италијанског, француског, српског језика, физике,
инжењери електромеханике и рачунарске технике...

Н

езапосленост и даље представља један од горућих
проблема у Србији. Иако статистички подаци о
кретању стопе незапослености охрабрују, готово да
нема породице у Србији са барем једним незапосленим чланом. Међутим, млади у Србији се и даље школују
за послове који се не траже на тржишту рада. Истраживање
сајта Prijemni.infostud.com, у коме је пролетос учествовало
1.300 матураната, показује да је и ове године највише било
оних који су желели да студирају медицину и стоматологију.
Од свих оглашених слободних радних места на овом сајту, у
2014. било је само 1,33 одсто из ових области, а порасло је интересовање за информационе технологије, следе економија,
филологија и електротехника.
Неопходно је младим људима представити праву слику
ко је дефицитаран на тржишту рада, а која занимања готово
да и немају шансе. Иако изношење података који се односе
само на један аспект тржишта рада може створити погрешну
слику, на основу праћења података о понуди и тражњи на
тржишту рада, НСЗ може указати који профили тражилаца
запослења могу брже или лакше доћи до посла, а који имају
отежан приступ тржишту рада.
Прошле године се највише радних места нудило у трговини и продаји, ИТ области, машинству, електротехници,
администрацији и рачуноводству, показују подаци НСЗ. Ову
статистику треба узети с резервом, јер иако се, рецимо, трговци лако запошљавају, то не значи да се за ово занимање
треба школовати. Евиденција НСЗ показује да је понуда ових
запослених чак десет пута већа од тражње. Поред тога, мно-

Прошле године највише радних места било у
трговини и продаји, ИТ области, машинству,
електротехници, администрацији и рачуноводству, показују подаци НСЗ
го је и оних који немају диплому трговца, а могу да раде овај
посао. Слично је и са дипломираним правницима. У 2014. посао се нудио 461 правнику, а последњег дана децембра на
евиденцији НСЗ било их је 7.022.
Према подацима НСЗ, најбрже се запошљавају људи са
факултетском дипломом. Највише се траже дипломирани
фармацеути, лекари - специјалисти гинекологије и акушерства, интерне медицине, офталмологије, педијатрије, епидемиологије, радиотерапије и других специјалности. Следе
биохемичари, математичари, професори немачког, италијанског, француског, српског језика, физике, хемије, технике и
информатике. Брзо се запошљавају и инжењери електротехнике, нарочито електромеханике и рачунарске технике, машински инжењери - конструктори, дипломирани грађевински инжењер са лиценцом „415”…
Од занатлија и средњошколаца, као и претходних година, до посла најлакше долазе заваривачи, ауто-механичари
и механичари неких специјалности, књиговође, рачуновође,
оператери на ЦНЦ машинама, односно компјутеризованим
машинама, затим занимања везана за негу старих, као и
здравствене неговатељице, медицинске сестре - инструмен-
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Структура запослених са евиденције
Током јула 2015. године са евиденције Националне
службе за запошљавање запослила су се 21.592 лица,
међу којима 39,8% младих до 30 година и 14,5%старијих
од 50 година. Највеће учешће у запошљавању забележено је код лица чији је боравак на евиденцији био краћи од
6 месеци (39,9%), затим код лица која су на евиденцији
боравила дуже од 2 године (26,0%), док је учешће лица
која су на евиденцији била од 6 до 12 месеци и од 12 до 24
месеца 18,7%, односно 15,4% респективно. Доминантно је
запошљавање на одређено време - 57,9% док је рад на
неодређено време заступљен у 21,1%, а рад ван радног
односа у 21,0% случајева запошљавања.
У односу на исти месец претходне године (јул 2014.), дошло је до смањења броја незапослених за 3,9%, а бележи
се и смањено учешће младих на евиденцији за 8,1% и износи 185.948 лица, док се број лица без квалификација и
нискоквалификованих смањио за 4,8%, као и број дугорочно незапослених - за 5,6%.
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тарке, козметичари, кувари, електротехничари електронике,
рачунара, рачунарских мрежа и телекомуникација, техничари мехатронике, техничари за биотехнологију, техничари
за компјутерско управљање и за обезбеђење. Нарочито ако
имају радно искуство.
До посла најтеже долазе профили из области текстила и
кожарства, и то помоћник прелца, прелац, кројач текстила,
ткач, обрађивач коже и крзна… Мало је прилика за сервисне

машинске техничаре, за пољопривредне машине, за текстилне машине, металостругаре, руковаоце пољопривредним машинама, ауто-лимаре, ауто-механичаре, воћарско-виноградарске техничаре, пољопривредне техничаре за производњу
биља, техничаре дрвопрерађивачке технологије, техничаре
прераде дрвета у стругари, техничаре озелењавања насеља
и уређења предела, техничаре узгоја шума… Ретко се траже
дактилографи, биротехничари, правни техничари, као и матурант гимназије, наставници разредне наставе шестог степена...
У 2013. години у Националној служби за запошљавање
ниједан послодавац није пријавио потребу за ветеринарским
лаборантом, кино-оператером, агроекономским техничарем,
повртаром, пчеларом, рударом, галванизером, гравером или
авиолимаром.
Мање од једног процента слободних радних места, од
укупно пријављених, остало је непопуњено, зато што није
било кандидата тражених занимања. У највећем броју случајева се ради о високообразованим лицима следећих профила: дипломирани фармацеут, лекар специјалиста (гинекологије и акушерства, интерне медицине, офталмологије,
педијатрије, епидемиологије, радиотерапије и других специјалности), дипломирани биохемичар, дипломирани математичар, професор страног језика (немачког, италијанског,
француског, српског језика), физике, хемије, технике и информатике, дипломирани инжењер електротехнике (електромеханика, рачунарска техника), дипломирани машински
инжењер, конструктор, дипломирани грађевински инжењер
са лиценцом „415“, дипломирани економиста - област финансија и рачуноводства, дипломирани социјални радник. Дешавало се и да је на евиденцији било кандидата траженог занимања, али они нису били по вољи послодавцима, јер нису
поседовали одређена знања, вештине и способности. Махом
се радило о комерцијалистима, агентима осигурања, радницима у области грађевинарства, машинства и туризма, као и
месарима, здравственим радницима у области неге старих
лица… Има и случајева да они који траже посао задовољавају
Бесплатна публикација о запошљавању

У 2013. години ниједан послодавац није пријавио потребу за ветеринарским лаборантом,
кино-оператером, агроекономским
техничарем, повртаром, пчеларом, рударом,
галванизером, гравером или авиолимаром
потребе послодаваца, али не пристају
на понуђене услове рада.
Уколико тражени профил не
може да се обезбеди на подручју једне филијале, НСЗ нуди послодавцима
могућност посредовања на подручју
Републике Србије, тачније услугу
међурегионалног посредовања или
предлаже оспособљавање незапослених лица путем обука, у складу са
могућностима и расположивим средствима.
У јулу 2015. године регистрована
су 739.073 лица на евиденцији НСЗ.
Лица без квалификација и нискоквалификовани (I и II степен) чине близу
трећине лица на евиденцији (31,6%),
док је учешће лица са вишим и високим образовањем (VI - VIII степен)
14%. Највећи је број лица са средњим
нивоом образовања (III - V степен)
54,4%. Отуда и не чуди што највеће
учешће у запошљавању имају управо најбројнији - лица са средњим нивоом образовања - 62,73%, затим лица без квалификација и
нискоквалификовани - 17,45%, док је учешће лица са вишим
и високим образовањем 19,82%.
Треба имати у виду да су потребе за запошљавањем
високообразованих грађана мaње, јер су то и боље плаћене
позиције, којих свака фирма или институција има мањи број

Највеће учешће у запошљавању имају
најбројнији - лица са средњим образовањем 62,73%, лица без квалификација и
нискоквалификовани учествују са 17,45%, док
је учешће лица са вишим и
високим образовањем 19,82%
него послова који захтевају нижи степен образовања. Отуда
и не чуди чињеница да увек постоје отворени конкурси за
позиције које захтевају нижи степен стручне спреме. Такође,
законским решењем 2009. године престала је да важи обавеза пријављивања НСЗ сваког слободног радног места, па
не располажемо подацима о укупној потражњи на тржишту
рада.
Високообразовани грађани су боље обавештени о услугама НСЗ и могућностима које пријава на евиденцију доноси,
активнији су у тражењу посла, па не чуди њихово веће присуство на евиденцији НСЗ. Из тих разлога, док траже посао у
струци најчешће прихватају и занимања која захтевају нижу
стручну спрему, што у развијеном свету представља праксу, а не табу. Њихове могућности су, наравно, далеко веће и
радом на себи ће их и остварити, кроз посао у земљи или
иностранству. Став појединих медија да се не исплати учити, али и да посао треба пасивно чекати, погубан је за нове
нараштаје и у функцији обмане јавности. Ситуација у земљи
ће се свакако мењати и нове прилике које се отварају треба
дочекати спремно.
Редакција
09.09.2015. | Број 638 |
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ЛАКШЕ ДО ПОСЛА Аустрија тражи велики број радника

ПОСАО ЗА 29.000 УГОСТИТЕЉА

Занимања на која би требало да се фокусирате, судећи по најновијим подацима
аустријског Сервиса за запошљавање, јесу она из области угоститељства конобари, кувари, помоћници у кухињи, чистачи и радници на паковању робе.
Виза није потребна, али да бисте се запослили, морате да имате дозволу RotWeiss-Rot-Karte, која обједињује радну и боравишну дозволу и траје 12 месеци

А

устријски Сервис за запошљавање (АМС) саопштио је почетком месеца која занимања
су у тој земљи дефицитарна.
Вест да Аустрија тражи 29.000 конобара, кувара и помоћника, а да је при томе
минималац већи од плате програмера
у Србији, заинтригирала је многе Србе
који желе да зараде који динар више.
Белма Цокић, повереник за интеграцију Срба у аустријско друштво при
Амбасади Аустрије у Београду, каже да
за налажење посла у овој земљи морате
да прођете неколико корака.
„Прво је неопходно пронаћи одговарајућег послодавца у Аустрији који
жели да вас запосли. Данас се такви
послови проналазе путем интернета, где постоји велики број сајтова са
пословима у Аустрији или преко личних контаката. Ипак, битно је нагласити да би требало да се фокусирате на
занимања која су у тој земљи дефицитарна, јер то повећава вероватноћу да
ћете добити дозволу за рад“, објашњава
за „24 сата“ Цокићева.
Занимања на која би требало да
се фокусирате, судећи по најновијим
подацима, јесу она из области угоститељства - конобари, кувари, помоћници
у кухињи, чистачи и радници на паковању робе најтраженији су у Аустрији.
А будући да је од маја ове године минимална бруто зарада у хотелијерству и
угоститељству 1.400 евра месечно, јасно је зашто се све више Срба интересује
за запослење у овој земљи.
Виза није потребна, али да бисте
се запослили морате имати радну дозволу.
„Реч је о такозваној црвено-бело-црвеној карти или Rot-Weiss-RotKarte, за коју кандидат аплицира у
амбасади након што је већ пронашао
послодавца. Затим се на основу неколико критеријума одређује да ли ћете
добити ову дозволу, а један од њих је

Будући да је од маја ове
године минимална бруто
зарада у хотелијерству и
угоститељству 1.400 евра
месечно, јасно је зашто се
све више Срба интересује за
запослење у овој земљи
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Неопходно је путем
интернета или преко
личних контаката пронаћи одговарајућег послодавца у Аустрији који жели
да вас запосли.
Фокусирајте се на занимања која су у тој земљи
дефицитарна, јер то
повећава вероватноћу
да ћете добити дозволу
за рад - каже Белма Цокић,
повереник за интеграцију
Срба у аустријско друштво
при Амбасади Аустрије у
Београду
управо потреба за радном снагом. Зато,
на пример, нема везе што познајете некога ко има фризерски салон и жели да
вас запосли у Аустрији, ако њима нису
потребни фризери, већ их имају довољно у својој земљи”, објашњава Белма
Цокић.
Познавање немачког језика није
неопходно за добијање ове дозволе,
али јесте велики плус. Критеријуми по
којима се одређује ко добија црвено-бело-црвену карту су квалификације,
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Дефицитарна занимања:
- 14.259 конобара
- 10.227 кувара
- 5.091 помоћник у кухињи
- 9.598 чистача
- 7.574 радника на паковању робе
- 5.995 помоћне радне снаге
- 4.788 радника у складишту
радно искуство, познавање језика, старост и студије у Аустрији (за висококвалификована занимања). Ова карта
обједињује радну и боравишну дозволу
и траје 12 месеци. Након што добијете
овај папир и послодавца, ствар је поприлично једноставна - можете да кренете да се пакујете.
Из аустријске амбасаде упозоравају да многи покушавају да зараде
варајући Србе који хрле у Аустрију. На
неким сајтовима се могу наћи огласи
у којима се обећава прибављање аустријске радне дозволе након уплате
„таксе за визу“ физичком лицу или фирми. Из амбасаде изричито саветују да
се никакве таксе не уплаћују, те да се
уместо тога прво обрати њима.
Будући да је све већи број људи
који у овој држави траже своје парче
хлеба, аустријска амбасада редовно
организује семинаре информативног
карактера о одласку у Аустрију, а о
томе када се и где одржавају можете да
се информишете на њиховој „Фејсбук“
страници.

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, 88/10 и 38/15) и члана 2
Споразума о уређивању међусобних права и обавеза у реализацији програма или мера активне политике запошљавања између Националне службе
за запошљавање и Општине Чајетина, a у складу са Националним акционим планом запошљавања о изменама и допунама Националног акционог
плана запошљавања за 2015. годину („Сл. гласник РС“, бр. 54/15)
НАЦИОНАЛНА СЛУЖБА ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ И
ОПШТИНА ЧАЈЕТИНА
Расписују

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 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 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 пребивалиште на територији општине Чајетина,
* 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 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 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.).

Бесплатна публикација о запошљавању

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 Испостави Чајетина - Филијала
Ужице, непосредно или путем поште, на прописаном обрасцу који се може
добити у Испостави Чајетина и Филијали Ужице или преузети са сајта www.
nsz.gov.rs, односно Општине Чајетина.
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 Стручна пракса“ 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 у року од 20 дана по истеку јавног позива. Одлуку о спровођењу програма стручне праксе доноси
директор Филијале Ужице, по овлашћењу директора Националне службе,
а по претходно прибављеном мишљењу Локалног савета за запошљавање
Општине Чајетина. Национална служба и Општина Чајетина задржавају
право да приликом одлучивања по поднетом захтеву изврше корекцију
броја лица, у складу са расположивим средствима.
V ЗАКЉУЧИВАЊЕ УГОВОРА
Национална служба, Општина Чајетина и послодавац у року до 20 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, Општина Чајетина 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 Испостави Чајетина - Филијала
Ужице, преко Позивног центра Националне службе: 0800/300-301 или на
сајту www.nsz.gov.rs или сајту Општине Чајетина.
Јавни позив је отворен од дана објављивања на сајту Општине Чајетина и
траје до 15.09.2015. године.
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На основу члана 43 став 1 тачка 7 Закона о запошљавању и осигурању за
случај незапослености („Сл. гласник РС“, бр. 36/09, 88/10 и 38/15) и члана 2
Споразума о уређивању међусобних права и обавеза у реализацији програма или мера активне политике запошљавања између Националне службе
за запошљавање и Општине Чајетина, a у складу са Националним акционим планом запошљавања о изменама и допунама Националног акционог
плана запошљавања за 2015. годину („Сл. гласник РС“, бр. 54/15)
НАЦИОНАЛНА СЛУЖБА ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ
И ОПШТИНА ЧАЈЕТИНА
Расписују

ЈАВНИ КОНКУРС
ЗА ОРГАНИЗОВАЊЕ СПРОВОЂЕЊА ЈАВНИХ РАДОВА НА
КОЈИМА СЕ АНГАЖУЈУ НЕЗАПОСЛЕНА ЛИЦА
У 2015. ГОДИНИ
I ОПИС ПРОГРАМА
Јавни радови су мера активне политике запошљавања коју организује
Национална служба за запошљавање (у даљем тексту: Национална служба), у складу са Националним акционим планом запошљавања за 2015.
годину, у циљу радног ангажовања теже запошљивих незапослених лица
и незапослених у стању социјалне потребе, очувања и унапређења радних
способности незапослених, као и ради остваривања одређеног друштвеног
интереса.
Кроз спровођење јавног рада радно се ангажују незапослена лица са евиденције Националне службе која имају пребивалиште на подручју општине Чајетина. Приоритет приликом ангажовања на јавном раду имаће лица
утврђена као вишак запослених, неквалификована и нискоквалификована
лица, као и дугорочно незапослени.
Послодавца - извођачa јавног рада одређује Национална служба на основу
јавног конкурса и прибављеног мишљења Локалног савета за запошљавање Општине Чајетина. Максимална дужина трајања јавног рада је три
месеца, у складу са расположивим финансијским средствима.
Уговором о привременим и повременим пословима утврдиће се број радних дана за свако лице укључено у јавни рад.
II ОБЛАСТИ СПРОВОЂЕЊА ЈАВНИХ РАДОВА
Јавни радови се могу спроводити у областима:
• социјалних и хуманитарних делатности,
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• одржавања и обнављања јавне инфраструктуре,
• одржавања и заштите животне средине и природе.
III НАМЕНА И ВИСИНА СРЕДСТАВА
Средства намењена за спровођење јавних радова користе се за:
• исплату накнаде за обављен посао по основу уговора о привременим
и повременим пословима лицима укљученим у јавне радове, у висини
до 15.000 динара по лицу, на месечном нивоу за пун фонд радних часова, односно сразмерно времену радног ангажовања на месечном нивоу
(утврђени износ накнаде за обављен посао се увећава за припадајући
порез и доприносе за обавезно социјално осигурање, обрачунате у складу
са законом);
• накнаду трошкова доласка и одласка са рада лица укључених у јавне
радове, у висини до 1.500,00 динара по лицу за сваки месец ангажовања;
• накнаду трошкова спровођења јавних радова, у свим областима спровођења, у висини:
- 1.000,00 динара по лицу за јавне радове који трају месец дана,
- 1.500,00 динара по лицу за јавне радове који трају два месеца,
- 2.000,00 динара по лицу за јавне радове који трају три месеца;
• накнаду трошкова организовања обуке.
У зависности од врсте и сложености послова које обухвата јавни рад, за
спровођење одређених јавних радова може се организовати обука у току
трајања јавног рада, по интерном програму послодавца или програму
образовне установе. Послодавац - извођач јавног рада може остварити
накнаду за организовање обуке у једнократном износу од 1.000 динара по
лицу. Национална служба за запошљавање задржава право да процењује
оправданост потребе за обуком.
Послодавац - извођач јавног рада у обавези је да обезбеди исплату трошкова доласка и одласка са рада у преосталом износу до висине цене превозне карте у јавном превозу, као и исплату осталих обавеза у складу са
законом.
IV УСЛОВИ И ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПРИЈАВЕ
Услови за подношење пријаве
Право учешћа на Јавном конкурсу за организовање спровођења јавних
радова на којима се ангажују незапослена лица са подручја Општине Чајетина имају:
• органи територијалне аутономије и органи јединице локалне самоуправе
• јавне установе и јавна предузећа
• привредна друштва
• предузетници
• задруге
• удружења.
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Право на доделу средстава за спровођење јавног рада послодавац извођач може да оствари под условом да је испунио раније обавезе и
измирио сва дуговања према Националној служби, осим за обавезе чија
је реализација у току.
Документација за подношење пријаве
Уз пријаву (прописани образац са термин планом) се доставља следећа
документација:
• 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 заштите животне средине и природе и одржавања и обнављања јавне инфраструктуре (максимално три фотографије
за сваку локацију) и
• списак лица корисника услуга - за послодавцa - извођачa јавног рада у
области социјалних и хуманитарних делатности.
Уколико послодавац - извођач јавног рада организује обуку, неопходно је
приложити интерни програм обуке послодавца - извођача јавног рада или
програм образовне установе, на прописаном обрасцу Националне службе,
као и биографију инструктора/предавача.
Национална служба задржава право да тражи и друге доказе и документацију од значаја за спровођење поступка одлучивања о одобравању средстава за спровођење јавних радова.
Национална служба у сарадњи са послодавцем врши селекцију незапослених лица која ће бити укључена у јавни рад.
V ДОНОШЕЊЕ ОДЛУКЕ
Одлука о одобравању средстава за спровођење јавних радова доноси се
на основу бодовне листе, а након провере испуњености услова из Јавног
конкурса и бодовања поднете пријаве, односно приложене документације
послодавца - извођача јавног рада, од стране Националне службе, а уз прибављено мишљење Локалног савета за запошљавање, у року од 20 дана
од дана истека рока за подношење пријава.
Национална служба и Општина Чајетина задржавају право да приликом
одлучивања по поднетој пријави изврше корекцију дужине трајања јавног
рада и/или броја лица, у складу са износом средстава који је опредељен
Споразумом о уређивању међусобних права и обавеза у реализацији програма или мера активне политике запошљавања за 2015. годину.
Списак послодаваца - извођача којима је одобрено спровођење јавних
радова објављује се на огласној табли Филијале Ужице - Испостава Чајетина.
*Критеријум „Коришћена средства и лица остала у радном односу“ подразумева да је извођач јавног рада са ангажованим лицима, без обзира на
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број лица (укључујући и особе са инвалидитетом) која су била укључена у
програм јавних радова, засновао радни однос на неодређено време, одмах
након истека уговорне обавезе, по основу уговора о спровођењу јавних
радова, по јавним конкурсима Националне службе из 2012., 2013. и 2014.
године. Наведене податке из пријаве за спровођење јавног рада Национална служба ће проверавати увидом у своју евиденцију.
**Критеријум „Процена важности поднете пријаве за спровођење јавног
рада за локално тржиште рада за подручје филијале“ подразумева да је
директор филијале у сарадњи са Локалним саветом Града Ужица донео
одлуку о додатним критеријумима, која је истакнута на огласној табли
Филијале Ужице уз јавни конкурс. На основу одлуке је могуће доделити 10
бодова, узимајући у обзир следеће критеријуме: друштвена корист која се
остварује кроз реализацију јавног рада, привредни значај за развој региона и др.
Директор филијале Националне службе, председник Општине Чајетина и
послодавац - извођач јавног рада закључују уговор о спровођењу јавног
рада, којим се ближе уређују међусобна права и обавезе. Рок за закључивање уговора о спровођењу јавног рада је 20 дана од дана доношења
Одлуке о одобравању средстава за спровођење јавних радова.
VI ЗАКЉУЧИВАЊЕ УГОВОРА
Послодавац - извођач јавног рада је дужан да након донете Одлуке о одобравању средстава за спровођење јавних радова радно ангажује лица са
евиденције незапослених, чију је селекцију извршила Национална служба,
у сарадњи са послодавцем.
Датум ангажовања лица са којим је закључен уговор о привременим и
повременим пословима не може бити пре датума закључења уговора о
спровођењу јавног рада, нити након 40 дана од дана доношења Одлуке
о одобравању средстава за спровођење јавних радова и Одлуке о одобравању средстава за спровођење јавних радова за особе са инвалидитетом.
Документација за закључивање уговора о спровођењу јавног
рада:
• уговори о привременим и повременим пословима са незапосленим лицима, као доказ о ангажовању лица на јавном раду;
• термин план, уколико је у поступку разматрања пријаве за спровођење
јавног рада извршена корекција броја лица и/или дужине трајања јавног
рада;
• спецификација средстава/материјала за рад, у складу са одобреним средствима за трошкове спровођења јавног рада;
• потврда банке о отвореном наменском рачуну и картон депонованих потписа наменског рачуна, важећих у моменту пријема средстава обезбеђења
и давања меничног овлашћења;
• средство обезбеђења уговорних обавеза;
• потврда о пријему захтева за регистрацију менице (правно лице);
• фотокопија/очитана лична карта корисника средстава/жиранта.
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У циљу закључења уговора, послодавац - извођач јавног рада је
у обавези да достави и 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, овера података
за жиранта и менично овлашћење;
- 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 9 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 средстава увећаних за 50%, са роком
важења од 9 месеци од дана издавања.
3. За кориснике буџетских средстава:
- изјава одговорног лица да су обезбеђени сви предуслови за реализацију
пројекта, уз изјаву да није у могућности да приложи меницу.
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 обавља самосталну делатност (предузетник), односно лице које самостално обавља делатност у складу са посебним законом (нпр. адвокат, нотар, приватни извршитељ и сл.).
Ако 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.
Почетком спровођења јавног рада сматра се датум пријаве на осигурање
првог лица ангажованог на јавном раду.
VII ОБАВЕЗЕ ИЗВОЂАЧА ЈАВНОГ РАДА
Послодавац - извођач јавног рада дужан је да:
- лица ангажована на спровођењу јавног рада задржи најмање у дужини
трајања уговорене обавезе; у случају престанка радног ангажовања лица
послодавац је у обавези да у року од 10 дана од дана престанка радног
ангажовања изврши замену другим незапосленим лицем из исте категорије, за преостало време трајања уговора, чију је селекцију извршила
Национална служба у сарадњи са послодавцем;
- обезбеди вођу програма јавног рада и/или ментора за обуку незапослених лица ангажованих на јавном раду;
- организује заштиту и безбедност радно ангажованих, у складу са законом
и захтевом стандарда за конкретне послове јавног рада;
- изврши пријаву ангажованих лица на обавезно социјално осигурање;
- редовно уплаћује порез и доприносе за обавезно социјално осигурање и
доставља доказе о уплати пореза и доприноса за обавезно социјално осигурање за лица из уговора;
- редовно врши исплату уговорене накнаде за обављен посао на текуће
рачуне ангажованих лица;
- редовно врши исплату накнаде трошкова превоза ангажованим лицима;
- редовно доставља доказе о утрошку пренетих средстава за трошкове
накнаде за обављен посао, превоза и спровођења јавног рада, у складу
са уговором;
- достави фотокопију потврде/сертификата о стеченим компeтенцијама
након завршене обуке;
- месечно доставља извештај о спровођењу јавног рада на прописаном
обрасцу;
- благовремено извести Националну службу о свим променама од значаја
за реализацију јавног рада;
- Националној служби омогући контролу реализације уговорних обавеза и
увид у сву потребну документацију и ток спровођења јавног рада.
У случају да послодавац - извођач јавног рада не реализује обавезе дефинисане уговором, дужан је да врати износ исплаћених средстава увећан за
законску затезну камату од датума преноса средстава.
VIII ОСТАЛЕ ИНФОРМАЦИЈЕ
Пријава за спровођење јавног рада подноси се у два примерка, Филијали
Ужице - Испостава Чајетина, непосредно или путем поште, на прописаном
обрасцу који се може добити у Испостави Чајетина или преузети на сајту
www.nsz.gov.rs, као и на сајту општине Чајетина.
Јавни конкурс је отворен од дана објављивања на сајту Националне службе за запошљавање и сајту Општине Чајетина. Последњи рок за пријем
пријава за учешће на јавном конкурсу је до 10.09.2015. године.
Све додатне информације могу се добити у Филијали Ужице - Испостава
Чајетина, путем Позивног центра Националне службе: 0800/300-301 или
на сајту www.nsz.gov.rs.
Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узимати у разматрање.
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На основу члана 43 став 1 тачка 7 Закона о запошљавању и осигурању за
случај незапослености („Сл. гласник РС“, бр. 36/09, 88/10 и 38/15) и члана 2
Споразума о уређивању међусобних права и обавеза у реализацији програма или мера активне политике запошљавања између Националне службе
за запошљавање и Општине Чајетина, a у складу са Националним акционим планом запошљавања о изменама и допунама Националног акционог
плана запошљавања за 2015. годину („Сл. гласник РС“, бр. 54/15)
НАЦИОНАЛНА СЛУЖБА ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ
И ОПШТИНА ЧАЈЕТИНА
Расписују

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, 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 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 и има пребивалиште на подручју
општине Чајетина;
- 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.
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 Филијали Ужице,
Железничка 22, на прописаном обрасцу који се може добити у Филијали,
Испостави Чајетина или преузети са сајта Националне службе - www.nsz.
gov.rs или сајта Општине Чајетина.
III ДОНОШЕЊЕ ОДЛУКЕ
Одлука о одобравању субвенције за самозапошљавање доноси се на основу бодовне листе, а након провере и бодовања поднетог захтева незапосленог, у року од 20 дана од завршетка Јавног позива.
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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:
**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 у складу са одлуком Локалног савета за запошљавање
Града Ужица.
Одлука о одобравању субвенције за самозапошљавање
Незапослена лица са подручја општине Чајетина која су конкурисала по
редовном јавном позиву НСЗ за самозапошљавање од 27.03.2015. године,
а чији захтеви нису обухваћени Одлуком о додели субвенције за самозапошљавање од 07.07.2015., могу конкурисати по овом јавном позиву, с тим
што неће подносити нову документацију, већ је довољно да дођу у просторије Испоставе Чајетина или Филијале Ужице (канцеларија бр.24), где
ће дати сагласност да се њихов захтев разматра по овом јавном позиву.
Одлуку о одобравању субвенције за самозапошљавање доноси директор филијале Националне службе, по овлашћењу директора Националне
службе, а по прибављеном мишљењу Локалног савета за запошљавање
Општине Чајетина. Списак одобрених субвенција за самозапошљавање
објављује се на огласној табли Филијале Ужице - Испостава Чајетина.
IV ЗАКЉУЧИВАЊЕ УГОВОРА
Директор филијале Националне службе, председник Општине Чајетина и
подносилац захтева у року до 40 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);
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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;
- 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.).
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, као и све додатне информације, могу се добити у Испостави Чајетина и Филијали Ужице,
Железничка 22, преко Позивног центра Национaлне службе: 0800/300-301
(бесплатан позив) или преузети са сајта Националне службе - www.nsz.
gov.rs.
Рок за подношење захтева са бизнис планом је 15.09.2015. године.
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На основу члана 43. став 1. тачка 7. Закона о запошљавању и осигурању
за случај незапослености („Сл. гласник РС“, бр. 36/09, 88/10 и 38/15), 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 Правилника о начину и критеријумима за спровођење мера активне политике
запошљавања („Сл. гласник РС“, бр. 12/12, 20/13, 69/14 и 27/15), a у складу
са Националним акционим планом запошљавања о изменама и допунама
Националног акционог плана запошљавања за 2015. годину („Сл. гласник
РС“, бр. 54/15)
НАЦИОНАЛНА СЛУЖБА ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ
Расписује

ЈАВНИ КОНКУРС
ЗА ОРГАНИЗОВАЊЕ СПРОВОЂЕЊА ЈАВНИХ РАДОВА
НА КОЈИМА СЕ АНГАЖУЈУ НЕЗАПОСЛЕНА ЛИЦА И
НЕЗАПОСЛЕНЕ ОСОБЕ СА ИНВАЛИДИТЕТОМ
У 2015. ГОДИНИ
I ОПИС ПРОГРАМА
Јавни радови су мера активне политике запошљавања коју организује
Национална служба за запошљавање (у даљем тексту: Национална служба), у складу са Националним акционим планом запошљавања за 2015.
годину, у циљу радног ангажовања теже запошљивих незапослених лица
и незапослених у стању социјалне потребе, очувања и унапређења радних
способности незапослених, као и ради остваривања одређеног друштвеног
интереса.
Кроз спровођење јавног рада радно се ангажују незапослена лица/незапослене особе са инвалидитетом са евиденције Националне службе. Приоритет приликом ангажовања на јавном раду имаће лица утврђена као
вишак запослених, неквалификована и нискоквалификована лица, као и
дугорочно незапослени.
Послодавца - извођачa јавног рада одређује Национална служба на основу
јавног конкурса.
Максимална дужина трајања јавног рада је три месеца, у складу са расположивим финансијским средствима.
Уговором о привременим и повременим пословима утврдиће се број радних дана за свако лице укључено у јавни рад.
II ОБЛАСТИ СПРОВОЂЕЊА ЈАВНИХ РАДОВА
Јавни радови се могу спроводити у областима:
• социјалних и хуманитарних делатности,
• одржавања и обнављања јавне инфраструктуре,
• одржавања и заштите животне средине и природе.
III НАМЕНА И ВИСИНА СРЕДСТАВА
Средства намењена за спровођење јавних радова користе се за:
• исплату накнаде за обављен посао по основу уговора о привременим
и повременим пословима лицима укљученим у јавне радове, у висини
до 15.000 динара по лицу, на месечном нивоу за пун фонд радних часова, односно сразмерно времену радног ангажовања на месечном нивоу
(утврђени износ накнаде за обављени посао се увећава за припадајући
порез и доприносе за обавезно социјално осигурање, обрачунате у складу
са законом);
• накнаду трошкова доласка и одласка са рада лица укључених у јавне
радове, у висини до 1.500,00 динара по лицу за сваки месец ангажовања;
• накнаду трошкова спровођења јавних радова, у свим областима спровођења, у висини:
- 1.000,00 динара по лицу за јавне радове који трају месец дана,
- 1.500,00 динара по лицу за јавне радове који трају два месеца,
- 2.000,00 динара по лицу за јавне радове који трају три месеца;
• накнаду трошкова организовања обуке.
У зависности од врсте и сложености послова које обухвата јавни рад, за
спровођење одређених јавних радова може се организовати обука у току
трајања јавног рада, по интерном програму послодавца или програму
образовне установе. Послодавац - извођач јавног рада може остварити
накнаду за организовање обуке у једнократном износу од 1.000 динара по
лицу. Национална служба за запошљавање задржава право да процењује
оправданост потребе за обуком.
Послодавац - извођач јавног рада у обавези је да обезбеди исплату трошкова доласка и одласка са рада у преосталом износу до висине цене превозне карте у јавном превозу, као и исплату осталих обавеза у складу са
законом.
IV УСЛОВИ И ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПРИЈАВЕ
Услови за подношење пријаве
Право учешћа на Јавном конкурсу за организовање спровођења јавних
радова на којима се ангажују незапослена лица и незапослене особе са
инвалидитетом имају:
• органи територијалне аутономије и органи јединице локалне самоуправе
• јавне установе и јавна предузећа
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• привредна друштва
• предузетници
• задруге
• удружења.
Право на доделу средстава за спровођење јавног рада послодавац извођач може да оствари под условом да је испунио раније обавезе и
измирио сва дуговања према Националној служби, осим за обавезе чија
је реализација у току.
Документација за подношење пријаве
Уз пријаву (прописани образац са термин-планом) се доставља следећа
документација:
• 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 заштите животне средине и природе и одржавања и обнављања јавне инфраструктуре (максимално три фотографије
за сваку локацију) и
• списак лица корисника услуга - за послодавцa - извођачa јавног рада у
области социјалних и хуманитарних делатности.
Уколико послодавац - извођач јавног рада организује обуку, неопходно је
приложити интерни програм обуке послодавца - извођача јавног рада или
програм образовне установе, на прописаном обрасцу Националне службе,
као и биографију инструктора/предавача.
Национална служба задржава право да тражи и друге доказе и документацију од значаја за спровођење поступка одлучивања о одобравању средстава за спровођење јавних радова.
Национална служба у сарадњи са послодавцем врши селекцију незапослених лица која ће бити укључена у јавни рад.
V ДОНОШЕЊЕ ОДЛУКЕ
Одлука о одобравању средстава за спровођење јавних радова и Одлука о
одобравању средстава за спровођење јавних радова за особе са инвалидитетом доносе се на основу бодовне листе, а након провере испуњености
услова из Јавног конкурса и бодовања поднете пријаве, односно приложене документације послодавца - извођача јавног рада, од стране Националне службе, у року од 15 дана од дана истека рока за подношење пријава.
Национална служба задржава право да приликом одлучивања по поднетој
пријави изврши корекцију дужине трајања јавног рада и/или броја лица,
у складу са износом средстава који је опредељен за надлежну филијалу
Националне службе.
Списак послодаваца - извођача којима је одобрено спровођење јавних
радова објављује се на огласној табли надлежне филијале Националне
службе.
Одлуку о одобравању средстава за спровођење јавних радова и одлуку о
одобравању средстава за спровођење јавних радова за особе са инвалидитетом на којима се ангажује до 49 незапослених, доноси директор филијале Националне службе, по овлашћењу директора Националне службе.
Одлуку о одобравању средстава за спровођење јавних радова и одлуку о
одобравању средстава за спровођење јавних радова за особе са инвалидитетом на којима се ангажује 50 и више незапослених, доноси директор
Националне службе, уз претходну сагласност Управног одбора.
*Критеријум „Коришћена средства и лица остала у радном односу“ подразумева да је извођач јавног рада са ангажованим лицима, без обзира на
број лица (укључујући и особе са инвалидитетом) која су била укључена у
програм јавних радова, засновао радни однос на неодређено време, одмах
након истека уговорне обавезе, по основу уговора о спровођењу јавних
радова, по јавним конкурсима Националне службе из 2012., 2013. и 2014.
године. Наведене податке из пријаве за спровођење јавног рада Национална служба ће проверавати увидом у своју евиденцију.
**Критеријум „Процена важности поднете пријаве за спровођење јавног
рада за локално тржиште рада за подручје филијале“ подразумева да
је директор филијале донео одлуку о додатним критеријумима, која је
истакнута на огласној табли надлежне филијале уз јавни конкурс. На основу одлуке је могуће доделити 10 бодова, узимајући у обзир следеће критеријуме: развијеност општине, друштвена корист која се остварује кроз
реализацију јавног рада, привредни значај за развој региона и др.
Директор филијале Националне службе и послодавац - извођач јавног
рада закључују уговор о спровођењу јавног рада, којим се ближе уређују
међусобна права и обавезе. Рок за закључивање уговора о спровођењу
јавног рада је 20 дана од дана доношења Одлуке о одобравању средстава
за спровођење јавних радова и Одлуке о одобравању средстава за спровођење јавних радова за особе са инвалидитетом.
VI ЗАКЉУЧИВАЊЕ УГОВОРА
Послодавац - извођач јавног рада је дужан да након донете Одлуке о одобравању средстава за спровођење јавних радова и Одлуке о одобравању
средстава за спровођење јавних радова за особе са инвалидитетом радно ангажује лица са евиденције незапослених, чију је селекцију извршила
Национална служба, у сарадњи са послодавцем.

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

Датум ангажовања лица са којим је закључен уговор о привременим и
повременим пословима не може бити пре датума закључења уговора о
спровођењу јавног рада, нити након 35 дана од дана доношења Одлуке о
одобравању средстава за спровођење јавних радова и Одлуке о одобравању средстава за спровођење јавних радова за особе са инвалидитетом.
Документација за закључивање уговора о спровођењу јавног рада:
• уговори о привременим и повременим пословима са незапосленим лицима, као доказ о ангажовању лица на јавном раду;
• термин план, уколико је у поступку разматрања пријаве за спровођење
јавног рада извршена корекција броја лица и/или дужине трајања јавног
рада;
• спецификација средстава/материјала за рад, у складу са одобреним средствима за трошкове спровођења јавног рада;
• потврда банке о отвореном наменском рачуну и картон депонованих потписа наменског рачуна, важећих у моменту пријема средстава обезбеђења
и давања меничног овлашћења;
• средство обезбеђења уговорних обавеза;
• потврда о пријему захтева за регистрацију менице (правно лице);
• фотокопија/очитана лична карта корисника средстава/жиранта.
У циљу закључења уговора, послодавац - извођач јавног рада је
у обавези да достави и 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, овера података
за жиранта и менично овлашћење;
- 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 9 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 средстава увећаних за 50%, са роком
важења од 9 месеци од дана издавања.
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3. За кориснике буџетских средстава:
- изјава одговорног лица да су обезбеђени сви предуслови за реализацију
пројекта, уз изјаву да није у могућности да приложи меницу.
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 обавља самосталну делатност (предузетник), односно лице које самостално обавља делатност у складу са посебним законом (нпр. адвокат, нотар, приватни извршитељ и сл.).
Ако 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.
Почетком спровођења јавног рада сматра се датум пријаве на осигурање
првог лица ангажованог на јавном раду.
VII ОБАВЕЗЕ ИЗВОЂАЧА ЈАВНОГ РАДА
Послодавац - извођач јавног рада дужан је да:
- лица ангажована на спровођењу јавног рада задржи најмање у дужини
трајања уговорене обавезе; у случају престанка радног ангажовања лица
послодавац је у обавези да у року од 10 дана од дана престанка радног
ангажовања изврши замену другим незапосленим лицем из исте категорије, за преостало време трајања уговора, чију је селекцију извршила
Национална служба у сарадњи са послодавцем;
- обезбеди вођу програма јавног рада и/или ментора за обуку незапослених лица ангажованих на јавном раду;
- организује заштиту и безбедност радно ангажованих, у складу са законом
и захтевом стандарда за конкретне послове јавног рада;
- изврши пријаву ангажованих лица на обавезно социјално осигурање;
- редовно уплаћује порез и доприносе за обавезно социјално осигурање и
доставља доказе о уплати пореза и доприноса за обавезно социјално осигурање за лица из уговора;
- редовно врши исплату уговорене накнаде за обављен посао на текуће
рачуне ангажованих лица;
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- редовно врши исплату накнаде трошкова превоза ангажованим лицима;
- редовно доставља доказе о утрошку пренетих средстава за трошкове
накнаде за обављен посао, превоза и спровођења јавног рада, у складу
са уговором;
- достави фотокопију потврде/сертификата о стеченим компeтенцијама
након завршене обуке;
- месечно доставља извештај о спровођењу јавног рада на прописаном
обрасцу;
- благовремено извести Националну службу о свим променама од значаја
за реализацију јавног рада;
- Националној служби омогући контролу реализације уговорних обавеза и
увид у сву потребну документацију и ток спровођења јавног рада.
У случају да послодавац - извођач јавног рада не реализује обавезе дефинисане уговором, дужан је да врати износ исплаћених средстава увећан за
законску затезну камату од датума преноса средстава.
VIII ОСТАЛЕ ИНФОРМАЦИЈЕ
Пријава за спровођење јавног рада подноси се у два примерка, надлежној организационој јединици Национaлне службе према месту спровођења
јавног рада, односно према седишту послодавца, у случају када послодавац нема регистровану организациону јединицу у месту спровођења јавног
рада, непосредно или путем поште, на прописаном обрасцу који се може
добити у свакој организационој јединици Национaлне службе или преузети
на сајту www.nsz.gov.rs.
Јавни конкурс је отворен од дана објављивања у дневном листу. Последњи
рок за пријем пријава за учешће на јавном конкурсу је до 16.09.2015. године.
Све додатне информације могу се добити у свакој организационој јединици Националне службе, путем Позивног центра Националне службе:
0800/300-301 или на сајту www.nsz.gov.rs.
Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узимати у разматрање.
На основу чл. 59 и 60 Закона о запошљавању и осигурању за случај незапослености („Службени гласник РС“ бр. 36/2009, 88/2010 и 38/2015) и члана 11
став 1 тачка 3 Закона о професионалној рехабилитацији и запошљавању
особа са инвалидитетом („Сл. гласник РС“, бр. 36/09 и 32/13), Националног
акционог плана запошљавања за 2015. годину, Одлуке о учешћу у финансирању програма или мера активне политике запошљавања предвиђених
локалним акционим планом запошљавања у 2015. години министра за рад,
запошљавање, борачка и социјална питања, бр. 401-00-01006/2015-24 од
25.05.2015. године, а у складу са Локалним акционим планом запошљавања Градске општине Младеновац за 2015. годину (усвојеним Одлуком
I-00-06-1-8/12/2014 од 30.12.2014 и закљученог Споразума о уређивању
међусобних права и обавеза у реализацији програма или мера активне
политике запошљавања за 2015. годину и Анекса 1 Споразума о регулисању међусобних права и обавеза у реализацији мера или програма АПЗ
између Градске општине Младеновац и НСЗ - Филијале за град Београд,
за 2015. годину
НАЦИОНАЛНА СЛУЖБА ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ - ФИЛИЈАЛА ЗА
ГРАД БЕОГРАД И ГРАДСКА ОПШТИНА МЛАДЕНОВАЦ
Расписују

ЈАВНИ КОНКУРС
ЗА ОРГАНИЗОВАЊЕ СПРОВОЂЕЊА ЈАВНИХ РАДОВА НА
КОЈИМА СЕ АНГАЖУЈУ НЕЗАПОСЛЕНА ЛИЦА И
НЕЗАПОСЛЕНЕ ОСОБЕ СА ИНВАЛИДИТЕТОМ
У 2015. ГОДИНИ
I ОПИС ПРОГРАМА
Јавни радови су мера активне политике запошљавања коју организује
Национална служба за запошљавање (у даљем тексту: Национална служба) и Градска општине Младеновац, у складу са Националним акционим
планом запошљавања за 2015. годину, у циљу радног ангажовања теже
запошљивих незапослених лица и незапослених у стању социјалне потребе, очувања и унапређења радних способности незапослених, као и ради
остваривања одређеног друштвеног интереса.
Кроз спровођење јавног рада радно се ангажују незапослена лица/незапослене особе са инвалидитетом са евиденције Националне службе. Приоритет приликом ангажовања на јавном раду имаће лица утврђена као
вишак запослених, неквалификована и нискоквалификована лица, као и
дугорочно незапослени.
Послодавца - извођачa јавног рада одређује Национална служба у сарадњи
са Градском општином Младеновац, на основу јавног конкурса. Максимална дужина трајања јавног рада је три месеца, у складу са расположивим
финансијским средствима. Уговором о привременим и повременим пословима утврдиће се број радних дана за свако лице укључено у јавни рад.
II ОБЛАСТИ СПРОВОЂЕЊА ЈАВНИХ РАДОВА
Јавни радови се могу спроводити у областима:
• социјалних и хуманитарних делатности,
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• одржавања и обнављања јавне инфраструктуре,
• одржавања и заштите животне средине и природе.
III НАМЕНА И ВИСИНА СРЕДСТАВА
Средства намењена за спровођење јавних радова користе се за:
• исплату накнаде за обављени посао по основу уговора о привременим
и повременим пословима лицима укљученим у јавне радове, у висини
до 15.000 динара по лицу, на месечном нивоу за пун фонд радних часова, односно сразмерно времену радног ангажовања на месечном нивоу
(утврђени износ накнаде за обављени посао се увећава за припадајући
порез и доприносе за обавезно социјално осигурање, обрачунате у складу
са законом);
• накнаду трошкова доласка и одласка са рада лица укључених у јавне
радове, у висини до 1.500,00 динара по лицу за сваки месец ангажовања;
• накнаду трошкова спровођења јавних радова, у свим областима спровођења, у висини:
- 1.000,00 динара по лицу за јавне радове који трају месец дана,
- 1.500,00 динара по лицу за јавне радове који трају два месеца,
- 2.000,00 динара по лицу за јавне радове који трају три месеца;
• накнаду трошкова организовања обуке.
У зависности од врсте и сложености послова које обухвата јавни рад, за
спровођење одређених јавних радова може се организовати обука у току
трајања јавног рада, по интерном програму послодавца или програму
образовне установе. Послодавац - извођач јавног рада може остварити
накнаду за организовање обуке у једнократном износу од 1.000 динара по
лицу. Национална служба за запошљавање и Градска општина Младеновац задржавају право да процењује оправданост потребе за обуком.
Послодавац - извођач јавног рада у обавези је да обезбеди исплату трошкова доласка и одласка са рада у преосталом износу до висине цене превозне карте у јавном превозу, као и исплату осталих обавеза у складу са
законом.
IV УСЛОВИ И ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПРИЈАВЕ
Услови за подношење пријаве
Право учешћа на Јавном конкурсу за организовање спровођења јавних
радова на којима се ангажују незапослена лица и незапослене особе са
инвалидитетом имају:
• органи јединице локалне самоуправе
• јавне установе и јавна предузећа
• привредна друштва
• предузетници
• задруге
• удружења.
Сви са седиштем на подручју Градске општине Младеновац.
Право на доделу средстава за спровођење јавног рада послодавац извођач може да оствари под условом да је испунио раније обавезе и
измирио сва дуговања према Националној служби, осим за обавезе чија
је реализација у току.
Документација за подношење пријаве
Уз пријаву (прописани образац са термин планом) се доставља следећа
документација:
• 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 заштите животне средине и природе и одржавања и обнављања јавне инфраструктуре (максимално три фотографије
за сваку локацију) и
• списак лица корисника услуга - за послодавцa - извођачa јавног рада у
области социјалних и хуманитарних делатности.
Уколико послодавац - извођач јавног рада организује обуку, неопходно је
приложити интерни програм обуке послодавца - извођача јавног рада или
програм образовне установе, на прописаном обрасцу Националне службе,
као и биографију инструктора/предавача.
Национална служба у сарадњи са Градском општином Младеновац задржава право да тражи и друге доказе и документацију од значаја за спровођење поступка одлучивања о одобравању средстава за спровођење јавних радова. Национална служба у сарадњи са послодавцем рши селекцију
незапослених лица која ће бити укључена у јавни рад.
V ДОНОШЕЊЕ ОДЛУКЕ
Одлука о одобравању средстава за спровођење јавних радова и Одлука о
одобравању средстава за спровођење јавних радова за особе са инвалидитетом доносе се на основу бодовне листе, а након провере испуњености
услова из Јавног конкурса и бодовања поднете пријаве, односно приложене документације послодавца - извођача јавног рада, од стране Националне службе, у року од 20 дана од дана истека рока за подношење пријава.
Национална служба у сарадњи са Градском општином Младеновац задржава право да приликом одлучивања по поднетој пријави изврши корекцију дужине трајања јавног рада и/или броја лица, у складу са опредељеним износом средстава.
Списак послодаваца - извођача којима је одобрено спровођење јавних
радова објављује се на огласној табли надлежне службе Филијале за град
Београд и огласној табли Градске општине Младеновац.
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Одлуку о одобравању средстава за спровођење јавних радова и Одлуку
о одобравању средстава за спровођење јавних радова за особе са инвалидитетом доноси директор филијале Националне службе, по овлашћењу
директора Националне службе.
*Критеријум „Коришћена средства и лица остала у радном односу“ подразумева да је извођач јавног рада са ангажованим лицима, без обзира на
број лица (укључујући и особе са инвалидитетом) која су била укључена у
програм јавних радова, засновао радни однос на неодређено време, одмах
након истека уговорне обавезе, по основу уговора о спровођењу јавних
радова, по јавним конкурсима Националне службе из 2012., 2013. и 2014.
године. Наведене податке из пријаве за спровођење јавног рада Национална служба ће проверавати увидом у своју евиденцију.
** Критеријум „Процена важности поднете пријаве за спровођење јавног
рада за локално тржиште рада за подручје филијале“ подразумева да
је директор филијале донео одлуку о додатним критеријумима, која је
истакнута на огласној табли надлежне филијале уз јавни конкурс. На основу одлуке је могуће доделити 10 бодова, узимајући у обзир следеће критеријуме: развијеност општине, друштвена корист која се остварује кроз
реализацију јавног рада, привредни значај за развој региона и др.
VI ЗАКЉУЧИВАЊЕ УГОВОРА
Директор Филијале за град Београд Националне службе, председник Привременог органа Градске општине Младеновац и послодавац - извођач
јавног рада закључују уговор о спровођењу јавног рада, којим се ближе
уређују међусобна права и обавезе. Рок за закључивање уговора о спровођењу јавног рада је 20 дана од дана доношења Одлуке о одобравању
средстава за спровођење јавних радова и Одлуке о одобравању средстава
за спровођење јавних радова за особе са инвалидитетом.
Послодавац - извођач јавног рада је дужан да након донете Одлуке о одобравању средстава за спровођење јавних радова и Одлуке о одобравању
средстава за спровођење јавних радова за особе са инвалидитетом радно ангажује лица са евиденције незапослених, чију је селекцију извршила
Национална служба, у сарадњи са послодавцем. Датум ангажовања лица
са којим је закључен уговор о привременим и повременим пословима не
може бити пре датума закључења уговора о спровођењу јавног рада, нити
након 40 дана од дана доношења Одлуке о одобравању средстава за спровођење јавних радова и Одлуке о одобравању средстава за спровођење
јавних радова за особе са инвалидитетом.
Документација за закључивање уговора о спровођењу јавног рада:
• уговори о привременим и повременим пословима са незапосленим лицима, као доказ о ангажовању лица на јавном раду;
• термин-план, уколико је у поступку разматрања пријаве за спровођење
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јавног рада извршена корекција броја лица и/или дужине трајања јавног
рада;
• спецификација средстава/материјала за рад, у складу са одобреним средствима за трошкове спровођења јавног рада;
• потврда банке о отвореном наменском рачуну и картон депонованих потписа наменског рачуна, важећих у моменту пријема средстава обезбеђења
и давања меничног овлашћења;
• средство обезбеђења уговорних обавеза;
• потврда о пријему захтева за регистрацију менице (правно лице);
• фотокопија/очитана лична карта корисника средстава/жиранта.
У циљу закључења уговора, послодавац - извођач јавног рада је
у обавези да достави и 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, овера података
за жиранта и менично овлашћење;
- 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 9 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 средстава увећаних за 50%, са роком
важења од 9 месеци од дана издавања.
3. За кориснике буџетских средстава:
- изјава одговорног лица да су обезбеђени сви предуслови за реализацију
пројекта, уз изјаву да није у могућности да приложи меницу.
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 обавља самосталну делатност (предузетник), односно лице које самостално обавља делатност у складу са посебним законом (нпр. адвокат, нотар, приватни извршитељ и сл.).
Ако 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. Почетком спровођења
јавног рада сматра се датум пријаве на осигурање првог лица ангажованог
на јавном раду.
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VII ОБАВЕЗЕ ИЗВОЂАЧА ЈАВНОГ РАДА
Послодавац - извођач јавног рада дужан је да:
- лица ангажована на спровођењу јавног рада задржи најмање у дужини
трајања уговорене обавезе; у случају престанка радног ангажовања лица
послодавац је у обавези да у року од 10 дана од дана престанка радног
ангажовања изврши замену другим незапосленим лицем из исте категорије, за преостало време трајања уговора, чију је селекцију извршила
Национална служба у сарадњи са послодавцем;
- обезбеди вођу програма јавног рада и/или ментора за обуку незапослених лица ангажованих на јавном раду;
- организује заштиту и безбедност радно ангажованих, у складу са законом
и захтевом стандарда за конкретне послове јавног рада;
- изврши пријаву ангажованих лица на обавезно социјално осигурање;
- редовно уплаћује порез и доприносе за обавезно социјално осигурање и
доставља доказе о уплати пореза и доприноса за обавезно социјално осигурање за лица из уговора;
- редовно врши исплату уговорене накнаде за обављен посао на текуће
рачуне ангажованих лица;
- редовно врши исплату накнаде трошкова превоза ангажованим лицима;
- редовно доставља доказе о утрошку пренетих средстава за трошкове
накнаде за обављен посао, превоза и спровођења јавног рада, у складу
са уговором;
- достави фотокопију потврде/сертификата о стеченим компeтенцијама
након завршене обуке;
- месечно доставља извештај о спровођењу јавног рада на прописаном
обрасцу;
- благовремено извести Националну службу о свим променама од значаја
за реализацију јавног рада;
- Националној служби омогући контролу реализације уговорних обавеза и
увид у сву потребну документацију и ток спровођења јавног рада.
У случају да послодавац - извођач јавног рада не реализује обавезе дефинисане уговором, дужан је да врати износ исплаћених средстава увећан за
законску затезну камату од датума преноса средстава.
VIII ОСТАЛЕ ИНФОРМАЦИЈЕ

• подносиоци захтева за обављање делатности пољопривредног газдинства, такси-превоза, брокерских послова с хартијама од вредности и
берзанском робом, услуге мењачница, коцкања и клађења и непоменуте
услужне активности 96.09;
• 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:
- поднесе захтев са бизнис планом;
- запошљава лица са евиденције Националне службе, Одсек Смедерево на
новоотвореним радним местима;
- регистрован је, односно има регистровану организациону јединицу у којој
се запошљавају лица најмање три месеца пре датума подношења захтева
на територији града Смедерева;
- измирио је обавезе по основу пореза и доприноса за обавезно социјално
осигурање, за последња три месеца која претходе месецу у коме је поднет
захтев;
- успешно је пословао 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;

На основу чл. 3 став 1 тачка 1 Споразума о уређивању међусобних права и
обавеза у реализацији програма или мера активне политике запошљавања
- техничка подршка, закљученог између Националне службе за запошљавање и Града Смедерева, број: 3001-101-13/2015 од 04.09.2015. године,
Одлуке о буџету Града Смедерева („Сл. лист Града Смедерева“, бр. 1/2015),
а у складу са Локалним акционим планом запошљавања Града Смедерева
за 2015. годину („Сл. лист Града Смедерева“, бр. 2/2015), који је усвојен на
седници Већа Града Смедерева, дана 27.02.2015. године

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 ПД, поднетим последња 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 последња 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 последња 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 који је у саставу захтева са бизнис-планом;
Уколико је дошло до смањења броја запослених услед природног одлива
запослених, потребно је доставити одговарајући доказ.

НАЦИОНАЛНА СЛУЖБА ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ
И ГРАД СМЕДЕРЕВО

Национална служба задржава право да тражи и друге доказе релевантне
за одлучивање о захтеву подносиоца.

Пријава за спровођење јавног рада подноси се у два примерка, организационој јединици Национaлне службе за запошљавање - Филијала за град
Београд - Служба Младеновац.
Јавни конкурс је отворен 20 дана од дана објављивања на сајту Националне службе за запошљавање и на сајту Градске општине Младеновац. Све
додатне информације могу се добити у организационој јединици Националне службе за запошљавање - Филијала за град Београд - Служба Младеновац.
Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узимати у разматрање.

Расписују

ЈАВНИ ПОЗИВ
ПОСЛОДАВЦИМА ЗА ДОДЕЛУ СУБВЕНЦИЈЕ ЗА ОТВАРАЊЕ
НОВИХ РАДНИХ МЕСТА
У 2015. ГОДИНИ
I ОСНОВНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ
Субвенције за отварање нових радних места одобравају се послодавцима
који припадају приватном сектору, ради запошљавања незапослених лица
која се воде на евиденцији Националне службе за запошљавање, Одсек
Смедерево (у даљем тексту: Национална служба).
Висина субвенције је 150.000,00 динара по запосленом лицу.
Послодавац који је остварио право на субвенцију за отварање нових радних места дужан је да закључи уговор о раду са незапосленим лицем, на
неодређено време, са пуним радним временом и да редовно измирује обавезе по основу доприноса за обавезно социјално осигурање, у складу са
законом.
Право на субвенцију за отварање нових радних места не могу
остварити:
• државни органи, организације и други директни и индиректни корисници
буџетских средстава и удружења грађана;
• послодавци код којих се број запослених смањивао у 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;
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Начин подношења захтева
Захтев са бизнис-планом подноси се у два примерка, организационој јединици Национaлне службе, Одсек Смедерево, непосредно или путем поште,
на прописаном обрасцу који се може добити у организационој јединици
Национaлне службе, Одсек Смедерево.
III ДОНОШЕЊЕ ОДЛУКЕ
Одлука о додели субвенције за отварање нових радних места доноси се на
основу бодовне листе, а након провере и бодовања поднетог захтева са
бизнис-планом, уз претходну сагласност ЛСЗ Града Смедерева.
Провера поднетих захтева
Национална служба врши проверу поднетих захтева, односно проверу
испуњености услова Јавног позива и приложене документације. Захтеви
који не испуњавају услове предвиђене Јавним позивом неће се даље разматрати.
Бодовање поднетих захтева
Приликом бодовања захтева са бизнис планом узимају се у обзир следећи
критеријуми:
*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 или Локална самоуправа Града
Смедерева.
**„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 рад-
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ни 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, врста делатности,
број новозапослених у односу на број запослених, претходно коришћена
средства Националне службе, структура лица која се запошљавају, дужина
обављања делатности послодавца, повећање броја запослених код послодавца у претходна 3 месеца пословања и процена важности поднетог
захтева са бизнис планом за локално тржиште рада. Критеријуми за оцену
бизнис-плана се објављују на огласној табли надлежне филијале - Одсек
Смедерево, даном објављивања Јавног позива.
Приоритети за доделу субвенције
Приоритет при додели субвенције има послодавац који запошљава лице из
категорије теже запошљивих, и то:
- дугорочно незапослена лица, односно лица која су незапослена дуже од
12 месеци
- незапослени без квалификација или нискоквалификовани
- вишак запослених
- особе са инвалидитетом
- Роми
- избегла и расељена лица
- млади до 30 година
- старији од 50 година
- жене и рурално становништво
- жртве породичног насиља и трговине људима и
- корисници новчане социјалне помоћи.
Одлука о додели субвенције за отварање нових радних места
Одлуку о одобравању субвенције послодавцу за отварање нових радних
места доноси директор Националне службе - филијале Смедерево, уз претходну сагласност ЛСЗ Града Смедерева. Национална служба уз претходну
сагласност ЛСЗ Града Смедерева 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 објављује се на огласној табли
НСЗ - Одсек Смедерево.
Захтеви који испуњавају услове Јавног позива, а нису обухваћени одлуком
о додели субвенције за отварање нових радних места, биће у разматрању

Бесплатна публикација о запошљавању

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 на неодређено време и пријава на обавезно социјално осигурање);
датум заснивања радног односа не сме да буде пре датума подношења
захтева;
• средства обезбеђења уговорних обавеза;
• потврду о пријему захтева за регистрацију меница (за правно лице);
• фотокопија картона депонованих потписа код пословне банке, важећег
у моменту пријема средстава обезбеђења и давања меничног овлашћења;
• фотокопија/очитана лична карта корисника средстава/жиранта.
У циљу закључивања уговора, подносилац захтева 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
жиранта и менично овлашћење;
- 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 30 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 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.), доставља уверење Пореске управе.
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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 лицем са
евиденције НСЗ - Одсек Смедерево 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
града Смедерева;
- 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.
Јавни позив је отворен до 07.10.2015. године.

У ОВОМ БРОЈУ

213
СЛОБОДНИХ РАДНИХ
МЕСТА

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

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

Администрација и управа
Б Е О Г РА Д
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА
На основу члана 54 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
1 Уредбе о спровођењу интерног и јавног конкурса за попуњавање радних места у државним органима („Службени гласник
РС”, бр. 41/07 - пречишћен текст и 109/09), Закључка Комисије
за давање сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава 51, број: 1124381/2015 од 30. априла 2015. године, Министарство финансија
Оглашава
ЈАВНИ КОНКУРС
ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ИЗВРШИЛАЧКОГ РАДНОГ МЕСТА У
МИНИСТАРСТВУ ФИНАНСИЈА
I. Орган у коме се радно место попуњава: Министарство
финансија, Београд, Кнеза Милоша 20.
II. Радно место које се попуњава:

1. Радно место за нормативне и студијскоаналитичке послове из области јавног
дуга по основу обвезница девизне
штедње грађана, чека и менице, у звању
самостални саветник у Групи за платни
систем и небанкарске финансијске
институције - Сектор за финансијски
систем
1 извршилац

Услови за рад на радном месту: стечено високо образовање
из научне области економске или правне науке на основним
академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова,
мастер академским студијама, специјалистичким академским
студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на
основним студијама у трајању од најмање четири године или
на специјалистичким студијама на факултету; положен државни стручни испит; најмање 5 година радног искуства у струци; знање енглеског језика; знање рада на рачунару (Microsoft
Office, Internet).
Стручне оспособљености, знање и вештине које се проверавају у изборном поступку: познавање Закона о регулисању јавног дуга Савезне Републике Југославије по основу
девизне штедње грађана и Закона о регулисању јавног дуга
Савезне Републике Југославије по уговорима о девизним депозитима грађана ороченим код Дафимент банке АД, Београд, у
ликвидацији и по девизним средствима грађана положеним код
Банке приватне привреде Црне Горе ДД, Подгорица - усмено;
познавање Закона о чеку - усмено; познавање Закона о меници
- усмено; знање енглеског језика - писмено путем теста; знање
рада на рачунару (MS Office, Интернет) - практичним радом на
рачунару; вештине комуникације – усмено.
III Место рада: Београд
IV Адреса на коју се подносе пријаве: Министарство
финансија, 11000 Београд, Кнеза Милоша 20, са назнаком „За
јавни конкурс”.
V Лица која су задужена за давање обавештења: Зора
Амановић и Деса Недовић, тел: 011/3642-665.
Бесплатна публикација о запошљавању

VI Услови за рад на радном месту: држављанство Републике Србије; да је учесник конкурса пунолетан; да учеснику
конкурса раније није престајао радни однос у државном органу
због теже повреде дужности из радног односа и да није осуђиван на казну затвора од најмање шест месеци.
VII 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.
VIII Докази који се прилажу уз пријаву на конкурс:
пријава са биографијом и наводима о досадашњем радном искуству; оригинал или оверена фотокопија уверења о
држављанству; оригинал или оверена фотокопија извода из
матичне књиге рођених; оверена фотокопија дипломе којом
се потврђује стручна спрема; оверена фотокопија радне књижице; оригинал или оверена фотокопија доказа о положеном
државном стручном испиту за рад у државним органима; оригинал или оверена фотокопија доказа о радном искуству у струци
(потврде, решења и други акти из којих се види на којим пословима, са којом стручном спремом и у којем периоду је стечено
радно искуство).
Државни службеник који се пријављује на јавни конкурс уместо
уверења о држављанству и извода из матичне књиге рођених,
подноси решење о распоређивању или премештају на радно
место у органу у коме ради или решење да је нераспоређен.
Сви докази прилажу се у оригиналу или у фотокопији која је
оверена у општини, суду или код јавног бележника.
IX Трајање радног односа: За наведено радно место, радни
однос се заснива на неодређено време.
X Место, дан и време када ће се спровести изборни
поступак: Са кандидатима чије су пријаве благовремене,
допуштене, разумљиве и потпуне, уз које су приложени сви
потребни докази и који испуњавају услове за рад на оглашеном
радном месту, прва провера у изборном поступку и то провера
знања енглеског језика - писмено путем теста, обавиће се почев
од 05.10.2015. године, са почетком од 9,00 часова, у Палати
“Србија”, Нови Београд, Булевар Михаила Пупина број 2 (источно крило), о чему ће кандидати бити обавештени на контакте
(бројеве телефона или адресе) које наведу у својим пријавама.
Провера знања рада на рачунару (Microsoft Office, Интернет)
- практичним радом на рачунару, обавиће се након завршетка провере знања енглеског језика - писмено путем теста, под
условом да су кандидати проверу знања енглеског језика - писмено путем теста, успешно завршили.
За кандидате који успешно заврше проверу знања рада на
рачунару, провера других стручних оспособљености, знања и
вештина, наведених у тексту огласа о јавном конкурсу, биће
спроведена у просторијама Министарства финансија, Београд,
Кнеза Милоша 20, с тим што ће кандидати о датуму и времену
бити обавештени на контакте (бројеве телефона или адресе)
које наведу у својим пријавама.
Напомена: 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
под условом да тај испит положе до окончања пробног рада.
Кандидати са положеним правосудним испитом уместо доказа о
положеном државном стручном испиту, подносе доказ о положеном правосудном испиту.
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
стране јавног бележника биће одбачене закључком конкурсне
комисије.
09.09.2015. | Број 638 |
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Овај оглас објављује се на веб-страници Министарства финансија: www.mfin.gov.rs, на веб-страници Службе за управљање
кадровима: www.suk.gov.rs, на порталу е-управе, на огласној
табли, веб-страници и периодичном издању огласа Националне службе за запошљавање. На веб-страници Службе за управљање кадровима кандидати који конкуришу могу се упознати
и са описом послова за наведено радно место.
Сви изрази, појмови, именице, придеви и глаголи у овом огласу
који су употребљени у мушком граматичком роду односе се без
дискриминације и на особе женског пола.

ЛОЗНИЦ А
ОПШТИНСКА УПРАВА
ОПШТИНЕ ЉУБОВИЈА

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

Сарадник за послове информисања,
протокола и припрема седница и скупова
на одређено време до три месеца

УСЛОВИ: ВСС економског смера. Кандидати треба да испуњавају опште услове из члана 6 Закона о радним односима у
државним органима („Службени гласник РС“, бр. 48/91,34/2001
и 39/02): да су држављани РС, да имају општу здравствену способност, доказ о радном искуству, прописану стручну спрему, да
нису осуђивани за кривично дело на безусловну казну затвора
од најмање 6 месеци или за кажњиво дело које их чини неподобним за обављање послова у државном органу, као и услови
прописани чланом 54 Закона о локалној самоуправи („Службени
гласник РС“, број 129/07). Пријаве са доказима о испуњавању
услова огласа подносе се у року 8 дана од дана објављивања
огласа. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узимати
у разматрање.

Сарадник за заштиту јавне својине
на одређено време до 6 месеци

УСЛОВИ: правни факултет, положен стручни испит, 3 године
радног искуства. Кандидати треба да испуњавају опште услове из члана 6 Закона о радним односима у државним органима („Службени гласник РС“, бр. 48/91, 34/2001 и 39/02): да су
држављани РС, да имају општу здравствену способност, доказ
о радном искуству, прописану стручну спрему, да нису осуђивани за кривично дело на безусловну казну затвора од најмање
6 месеци или за кажњиво дело које их чини неподобним за
обављање послова у државном органу, као и услови прописани
чланом 54 Закона о локалној самоуправи („Службени гласник
РС”, број 129/07). Пријаве са доказима о испуњавању услова
огласа подносе се у року 8 дана од дана објављивања огласа.
Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узимати у разматрање.

ПОЖ АРЕВАЦ
ОПШТИНСКА УПРАВА
ОПШТИНЕ ПЕТРОВАЦ НА МЛАВИ

12300 Петровац на Млави, Српских владара 165

Стручни сарадник за имовинско-правне
послове
у трајању од три месеца

УСЛОВИ: виша стручна спрема економског смера (VI степен
стручне спреме), 1 година радног искуства. Уз пријаву на оглас
доставити: доказ да је лице држављанин Републике Србије уверење о држављанству, извод из матичне књиге рођених,
фотокопију личне карте (све странице), доказ да кандидат
има прописану стручну спрему (оверена фотокопија дипломе),
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доказ да има прописано радно искуство (оверена фотокопија
радне књижице), уверење о општој здравственој 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.

Виши сарадник за стамбено-комуналне
послове
у трајању од три месеца

УСЛОВИ: висока стручна спрема, виша стручна спрема (VI степен стручне спреме), три године радног искуства. Уз пријаву
на оглас доставити: доказ да је лице држављанин Републике Србије - уверење о држављанству, извод из матичне књиге рођених, фотокопију личне карте (све странице), доказ да
кандидат има прописану стручну спрему (оверена фотокопија
дипломе), доказ да има прописано радно искуство (оверена
фотокопија радне књижице), уверење о општој здравственој
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.

Виши референт за послове
књиговодственог праћења рачуна месних
заједница
у трајању од три месеца

УСЛОВИ: средња стручна спрема (IV степен стручне спреме), 1
година радног искуства. Уз пријаву на оглас доставити: доказ да
је лице држављанин Републике Србије - уверење о држављанству, извод из матичне књиге рођених, фотокопију личне карте
(све странице), доказ да има прописану стручну спрему (оверена фотокопија дипломе), доказ да има прописано радно искуство (оверена фотокопија радне књижице), уверење о општој
здравственој 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.

Виши референт за административне
послове за председника Скупштине и
Скупштину
у трајању од три месеца

УСЛОВИ: средња стручна спрема, 1 година радног искуства
у струци. Уз пријаву на оглас доставити: доказ да је лице
држављанин Републике Србије - уверење о држављанству,
извод из матичне књиге рођених, фотокопију личне карте (све
странице), доказ да има прописану стручну спрему (оверена
фотокопија дипломе), доказ да има прописано радно искуство
(оверена фотокопија радне књижице), уверење о општој здравНационална служба за запошљавање • www.nsz.gov.rs
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ственој 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.

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

Спремачица

на одређено време до повратка запослене раднице
са боловања

УСЛОВИ: завршена основна школа. Уз пријаву на јавни конкурс приложити: оригинал или оверену фотокопију уверења
о држављанству и извода из матичне књиге рођених, доказ
о одговарајућој стручној спреми, као и да кандидат испуњава
друге услове у складу са Законом о радним односима у државним органима. Сва обавештења могу се добити на горенаведени број телефона или од начелника Општинске управе Прибој
непосредно, канцеларија број 28.

Референт на пословима ликвидатуре

у служби Дечије заштите Одељења за друштвене
делатности, финансије буџета, на одређено време
ради замене запослене раднице

УСЛОВИ: средња стручна спрема економског смера, положен стручни испит за рад у органима државне управе и једна
година радног искуства у струци. Уз пријаву на јавни конкурс
учесник прилаже: оригинал или оверену фотокопију уверења
о држављанству и извода из матичне књиге рођених, доказ о
одговарајућој стручној спреми, уверење о положеном стручном испиту за рад у органима државне управе, доказ о радном
искуству, као и да испуњава и друге услове, у складу са Законом о радним односима у државним органима. Сва обавештења
могу се добити на горенаведени број телефона или од начелника Општинске управе Прибој непосредно, канцеларија 28.
Пријаве се подносе у року од 8 дана од дана оглашавања јавног
конкурса у публикацији „Послови“.

СУБОТИЦА
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД СУБОТИЦА
ГРАДСКА УПРАВА
24000 Суботица, Трг слободе 1

Пословни секретар градоначелника

заснивање радног односа са кандидатом који има
статус особе са инвалидитетом и који се запошљава
под општим условима на радном месту

УСЛОВИ: Посебни услови које кандидати треба да испуњавају:
стечено високо образовање у пољу друштвено-хуманистичких
наука, на студијама првог степена (основне академске студије
или основне струковне студије), односно на основним студијама у трајању до три године, са најмање једном годином радног искуства у струци. Положен државни стручни испит. Познавање рада на рачунару. Потребно је знање језика националних
мањина који су у службеној употреби у граду - средњи ниво
знања. Поред посебних услова кандидати за заснивање радног
односа на горенаведеном радном месту треба да испуњавају и
Бесплатна публикација о запошљавању

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.
ОСТАЛО: Пријаве на оглас са доказима о испуњавању свих
горенаведених услова за заснивање радног односа, заинтересовани кандидати подносе путем поште, на адресу: Градска
управа Суботица - Пријава на оглас, Трг слободе 1, или лично у Градски услужни центар Града Суботице (приземље), Трг
слободе 1. 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. Оглас
остаје отворен 8 дана од дана објављивања.

УЖИЦЕ
ТУРИСТИЧКА ОРГАНИЗАЦИЈА
РЕГИЈЕ ЗАПАДНА СРБИЈА

31000 Ужице, Димитрија Туцовића 52
тел. 031/500-155

Директор

на мандатни период од 4 године

УСЛОВИ: Поред општих услова предвиђених законом, кандидат мора да испуњава и следеће посебне услове: висока стручна спрема, економски или туристички смер, најмање 4 године
радног искуства на пословима у туризму, знање најмање једног светског језика. Уз пријаву на конкурс доставити: доказ о
држављанству РС (уверење о држављанству), оверен препис
или оверену фотокопију дипломе о стеченом образовању,
потврду о радном искуству у области туризма (оверену фотокопију радне књижице), радну биографију, програм рада за мандатни период, доказе о поседовању организационих способности (факултативно). Пријаву доставити поштом или лично, са
назнаком: „Пријава на конкурс“. Конкурс је отворен до петка,
18.09.2015. године, до 15 часова. Одлука ће бити донета у року
од 30 дана од дана завршетка конкурса. Контакт особа Дејан
Млађеновић, телефон: 065/8259-803. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће бити разматране.

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ
ОПШТИНЕ БАЈИНА БАШТА

31250 Бајина Башта, Душана Вишића 28
тел. 031/865-280

Начелник Општинске управе Општине
Бајина Башта
на мандатни период од 5 година

УСЛОВИ: Општи услови прописани чл. 6. Закона о радним односима у државним органима („Сл. гласник РС“, бр. 48/91, 66/91,
44/98 - др. закон, 49/99 - испр. др. закона, 83/05 - испр. др.
закона и 232/13 - одлука УС): да је кандидат држављанин РС, да
је пунолетан, да има општу здравствену способност, да има прописану стручну спрему, да није осуђиван за кривично дело на
безусловну казну затвора од најмање 6 месеци или за кажњиво
дело које га чини неподобним за обављање послова у државном органу. Услови прописани чланом 54 Закона о локалној
самоуправи („Сл. гласник РС“, бр. 129/07 и 83/14 - др. закон):
VII степен стручне спреме - завршен правни факултет, положен испит за рад у органима државне управе, најмање 5 година
радног искуства у струци. Пријаве на конкурс, са доказима о
испуњавању услова, подносе се на адресу у року од 15 дана од
дана објављивања. Уз пријаву на конкурс кандидат је дужан да
достави доказе о испуњавању услова, у оригиналу или у овере09.09.2015. | Број 638 |
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Послови повереништва и послови
економата

НАЧИН КОНКУРИСАЊА: Уз пријаву на конкурс, која треба да
садржи основне личне податке, адресу и контакт телефон, кандидати треба да доставе краћу радну биографију и следећа
документа: извод из матичне књиге рођених (ако није нови
образац, не старији од шест месеци), уверење о држављанству
(не старије од шест месеци, оверено у суду или општини), оверену фотокопију дипломе о стеченом образовању (оверену у
суду или општини), фотокопију радне књижице или неки други
доказ о радном искуству, уверење надлежног суда да се против
кандидата не води кривични поступак, због кривичног дела за
које се гони по службеној дужности (не старије од шест месеци),
уверење Министарства унутрашњих послова Републике Србије
да кандидат није осуђиван на казну затвора од 6 месеци (не старије од шест месеци), исправу којом се доказује радно искуство
у струци (потврда, решење или други акти на којим пословима
је стечено радно искуство).

УСЛОВИ: Поред општих услова предвиђених чл. 6 Закона о
радним односима у државним органима, кандидат треба да
испуњава и следеће услове: IV степен стручне спреме, правног
смера или гимназија, 1 година радног искуства, положен стручни испит за рад у органима државне управе, познавање рада
на рачунару. Уз пријаву на оглас са биографијом, кандидати су
дужни да доставе и потребна документа, у оригиналу или овереној фотокопији: диплому о стручној спреми, извод из матичне књиге рођених, уверење о држављанству (не старије од 6
месеци), уверење о здравственом стању, уверење основног и
вишег суда да против лица није покренута истрага и да није
подигнута оптужница, уверење полицијске управе да лице није
осуђивано за кривично дело на безусловну казну затвора од
најмање 6 месеци или за кажњиво дело које га чини неподобнимза обављање послова у државном органу, доказ о радном
искуству. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати.

ИЗБОРНИ ПОСТУПАК: Изборни поступак ће се спровести само
међу кандидатима који испуњавају све услове конкурса за
пријем на радно место. У току изборног поступка конкурсна
комисија ће кандидате који испуњавају опште и посебне услове
конкурса и међу којима се спроводи изборни поступак упутити
на процену психолошких капацитета у надлежне војно-здравствене установе. Кандидати који не задовоље критеријуме
психолошке процене неће учествовати у даљем току изборног
поступка. Са кандидатима који задовоље процену психолошких
капацитета конкурсна комисија обавиће разговор и рангирати их према дефинисаним критеријумима. Позив на разговор
и сва писана обавештења достављају се на адресу коју кандидат наведе у пријави на јавни конкурс. Одлуку о избору кандидата донеће надлежни старешина и о њеном садржају биће
обавештени сви кандидати који учествују у изборном поступку.
За кандидате који уђу у ужи избор, уз њихову писану сагласност, биће вршена безбедоносна провера. Пре пријема у радни
однос, кандидати који уђу у најужи избор доставиће лекарско
уверење о здравственој способности.

ној фотокопији, и то: уверење о држављанству РС, уверење о
општој здравственој способности, уверење да није осуђиван за
кривично дело које га чини неподобним за обављање послова
у државном органу, диплому о завршеном правном факултету,
уверење о положеном испиту за рад у органима државне управе, потврду о радном искуству у струци. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати.

ЗАЈЕЧАР
ОПШТИНСКА УПРАВА
ОПШТИНЕ СОКОБАЊА

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

на одређено време од 12 месеци због повећаног
обима посла

Трговина и услуге
ВОЈНА УСТАНОВА „ТАРА“
Бајина Башта

Дирекција за услуге стандарда Управе за општу логистику Сектора за материјалне ресурсе Министарства одбране Републике Србије, врши пријем лица из грађанства у радни однос на
неодређено време, место рада: Врњачка Вања

Шеф кухиње

у Хотелу “Бреза”

УСЛОВИ: да су кандидати држављани Републике Србије, да се
против њих не води кривични поступак због кривичног дела
које се гони по службеној дужности, односно да нису кривично
осуђивани за таква дела казном затвора у трајању дужем од
шест месеци, да им раније није престајао радни однос у државном органу због теже повреде радне дужности из радног односа, да су здравствено способни за рад у Министарству одбране
и Војсци Србије.
ПОСЕБНИ УСЛОВИ КОНКУРСА: да кандидати имају стечено
образовање ВКВ кувара, да имају радног искуства од најмање
две године. Сагласно одредбама чл. 125 Закона о Војсци Србије,
између кандидата који испуњавају опште и посебне услове конкурса предност под једнаким условима има супружник, односно
члан породице погинулог професионалног припадника Војске
Србије, погинулог или умрлог од последица повреда задобијених у вршењу службе у Војсци Србије и супружник професионалног припадника Војске Србије премештеног из једног у друго
место службовања.
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Трговина и услуге

НАЧИН ПОДНОШЕЊА ПРИЈАВЕ: Пријаве на конкурс, са приложеним доказима о испуњавању услова, доставити непосредно
или поштом препоручено, на адресу: Република Србија, Министарство одбране, Војна установа „Тара“ Бајина Башта, Хотел
„Бреза“, 36210 Врњачка Бања, Врњачка 26. У пријави на конкурс обавезно се наводи име и презиме кандидата, име једног
родитеља, ЈМБГ, адреса пребивалишта, адреса на којој се кандидату достављају обавештења, број телефона, досадашње
радно место и стручно искуство, подаци о посебним вештинама и знањима. Рок за подношење молби је 15 дана од дана
објављивања у неком од дневних јавних гласила која излазе
на територији Републике Србије. Неблаговремене, недопуштене, неразумљиве или непотпуне пријаве, уз које нису приложени сви потребни докази на тражени начин, неће се узимати у
разматрање и биће одбачене. Конкурсна документација неће се
враћати кандидатима. Информације о конкурсу могу се добити
на бројеве телефона: 036/602-251 и 036/602-150.

ЗАВОД „НУВАН“ ДОО

21000 Нови Сад, Новосадског сајма 58/4
e-mail: srdjanzavodnuvan@gmail.com

Техничар у ДДД служби
на одређено време
2 извршиоца

УСЛОВИ: IV степен стручне спреме у занимању ветеринарски техничар, пољопривредни техничар за производњу биља,
хемијски техничар, пробни рад 1 месец. Пријаве за запослење
слати мејлом на горенаведену адресу. Рок за пријављивање:
27.09.2015. године.

„EXCELENT CARGO“ DOO NOVI SAD

21000 Нови Сад, Родољуба Чолаковића 12/313
e-mail: exccargo@gmail.com

Референт за међународни транспорт
УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме у занимању дипломирани инжењер за друмски саобраћај, мастер инжењер саобраћаја,
дипломирани економиста, дипломирани менаџер или мастер
менаџер, возачка дозвола Б категорије, основна информатичка
обука (Windows, Word, Excel, Explorer, Outlook), енглески језик
- виши или конверзацијски ниво, психолошко тестирање кандидата (послодавац ће информисати кандидате о термину тестирања). Пријаве за запослење слати на горенаведену и-мејл
адресу. Рок за пријављивање је 20 дана.

ДОО „КОМАК – М“

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

Продаја производа
УСЛОВИ: IV степен стручне спреме машинског или економског
смера, познавање рада на рачунару, знање енглеског језика;
пожељно радно искуство, предвиђен пробни рад и провера радних способности након обуке. Потребно је доставити: диплому
о стеченој стручној спреми, сертификате и потврду о радном
искуству. Документацију доставити поштом или мејлом на горенаведену адресу. Рок за пријаву: 15 дана.

Национална служба
за запошљавање
Бесплатна публикација о запошљавању

ДОО „КОМАК - М“

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

Магационер

на одређено време до 2 године

УСЛОВИ: IV или III степен стручне спреме у било ком занимању,
познавање рада на рачунару, пожељно радно искуство; предвиђен пробни рад и провера оспособљености након извршене
обуке. Документацију доставити поштом или мејлом на горенаведену адресу.

PROIZVODNЈA I TRGOVINA
TEKSTILNIH PROIZVODA
„TEXTIL DECOR NS“

21000 Нови Сад, Бошка Бухе 10
тел. 063/755-6400
e-mail: textildecorns@gmail.com

Кројење и шивење текстилних производа
УСЛОВИ: III степен - кројач, шивач конфекције, V степен - моделар конфекције. Пожељно радно искуство од годину дана. Кандидати се пријављују лично, на адреси: Бошка Бухе 10, између
15 и 17 часова.

„Ј&Ј МЕТАЛНИ ПРОИЗВОДИ“ Д.О.О.
21000 Нови Сад, Његошева 2
e-mail: n.kostic@metalniproizvodi.rs

Пројектант

на одређено време 3 месеца, за рад у Беочину

УСЛОВИ: виша стручна спрема, VI степен - машинског усмерења, познавање програма: AutoCAD, Solid Works, пожељно
знање француског језика. Пожељно радно искуство на сличним пословима, способност рада под притиском, способност
рада у кратким роковима, веома добро знање математике и
геометрије, прецизност и тачност, пожељна возачка дозвола
Б категорије, уредност. Опис послова: детаљна израда техничке документације, пројектовање заштите у грађевинарству за
пословне, стамбене, индустријске и јавне објекте, поштовање
термина, плана, задатих и договорених рокова реализације
пројекта. Уколико сматрате да испуњавате захтеване услове из
конкурса, свој CV са мотивационим писмом можете проследити
електронским путем, на e-mail: n.kostic@metalniproizvodi.rs. Рок
за конкурисање је 30.09.2015. године.

ФРИЗЕРСКИ САЛОН „КАЋАНСКИ“

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

Мушко - женски фризер
УСЛОВИ: без обзира на занимање и стручну спрему, пожељно радно искуство. Заинтересовани кандидати могу да се јаве
путем наведеног контакт телефона. Конкурс траје 30 дана.

Први
утисак је
најважнији,
будите
испред свих
09.09.2015. | Број 638 |
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11000 Београд, Молерова 51
тел. 011/3089-451
posao@vitreum.rs

ВИТРЕУМ

доказе о испуњености тражених услова. Тражени докази се предају у неовереним фотокопијама и не враћају се кандидатима.
Резултати огласа биће објављени на интернет страници Дома
здравља „Звездара“.

Инсталатер техничких система

ДОМ ЗА ДУШЕВНО ОБОЛЕЛА ЛИЦА “ЧУРУГ”

на одређено време
5 извршилаца

Опис посла: рад на системима техничке заштите, видео-надзору, алармним системима, противпожарним системима, рад на
громобранској инсталацији, електромоторним погонима, рад у
центру за надзор и управљање.
УСЛОВИ: III и IV степен електроструке, 5 година радног искуства на системима техничке заштите, видео-надзору, алармним
системима, противпожарним системима, рад на громобранској
инсталацији, електромотрорним погонима, рад у центру за надзор и управљање, пожељно знање енглеског језика - почетни
ниво, пожељно знање рада на рачунару - почетни ниво, пожељно поседовање возачке дозволе Б категорије, теренски рад,
пробни рад - 1 месец. Контакт са послодавцем путем и-мејла:
posao@vitreum.rs. Јављање на контакт телефон: 011/308-9451,
лице за контакт: Јасмина Качаревић. Трајање конкурса: месец
дана.

ДРУШТВО ЗА КЊИГОВОДСТВЕНЕ
УСЛУГЕ И КОНСАЛТИНГ
“НИЗ” ДОО БЕОГРАД
11000 Београд, Камчатска 8
тел. 064/6452-476
e-mail: office@niz.rs

Књиговођа

на одређено време
2 извршиоца

УСЛОВИ: IV степен, књиговођа; VI/1 степен, економиста за
финансије, рачуноводство и банкарство; VII/1 степен, дипломирани економиста; 12 месеци радног искуства; основна информатичка обука (Windows, Word, Excel, Explorer, Outlook); теренски рад; рад ван просторија послодавца; обезбеђен превоз; 1
месец пробни рад. Рок за пријављивање је 03.10.2015. године.
Слање пријава за запослење мејлом. Јављање кандидата на
горенаведени број телефона.

Mедицина
ДОМ ЗДРАВЉА „ЗВЕЗДАРА“
Београд, Олге Јовановић 11
тел. 011/3041-400, 3041-426
e-mail: office@dzzvezdara.rs

Специјалиста педијатрије
Опис посла: Ради послове своје специјалности, учествује у тимском раду према распореду непосредног руководиоца, учествује
у едукацији кадрова, ради на здравственом просвећивању, води
евиденцију о свом раду, излази на терен по потреби, обавља
послове по налогу непосредног руководиоца.
УСЛОВИ: медицински факултет, специјализација из педијатрије,
VII/2 степен стручне спреме, положен стручни испит, основно
познавање рада на рачунару, пожељно је да кандидат поседује сертификат из области ултразвучне дијагностике. Рок за
подношење пријаве је 8 дана од дана објављивања огласа,
поштом или личном доставом у архиву Дома здравља „Звездара“, Олге Јовановић 11, II спрат, соба 208. Уз пријаву поднети
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21238 Чуруг, Краља Петра I 1
тел/факс: 021/834-096
e-mail: domcurug21@gmail.com

Директор

на мандатни период од 4 године

УСЛОВИ: За директора може бити именовано лице које испуњава следеће услове: да је држављанин Републике Србије, да је
стекло високо образовање на студијама другог степена (мастер
академске студије, специјалистичке академске студије, специјалистичке струковне студије), односно на основним студијама у
трајању од најмање четири године и одговарајући академски,
односно, стручни назив утврђен у области правних, психолошких, педагошких и андрагошких наука, специјалне едукације
и рехабилитације, социолошких, политичких, економских или
медицинских наука и има најмање пет година радног искуства
у струци. Кандидат за директора подноси као доказе о испуњености прописаних услова следеће: уверење о држављанству
Републике Србије, доказ о стручној спреми - оверена фотокопија дипломе, доказ о радном искуству у струци - оверену копију
радне књижице и потврду од једног или више послодаваца да је
био у радном односу и распоређен на послове за које се захтева
стручна спрема која је у ставу 1. наведена као услов за именовање директора установе, као и доказ да је радио послове
у наведеној стручној спреми у трајању од најмање пет година
укупно, кратка биографија и програм рада за мандатни период
на који се врши избор. Пријаве кандидати подносе у року од 15
дана од дана објављивања конкурса у публикацији „Послови“,
са доказима о испуњавању услова. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узимати у разматрање. Пријаве се подносе
на адресу: Дом за душевно оболела лица „Чуруг”, Чуруг, Краља
Петра Првог 1, са назнаком: „Конкурс за директора“.

ДОМ ЗДРАВЉА
„ДР ЈОВАН ЈОВАНОВИЋ ЗМАЈ“

22300 Стара Пазова, Владимира Хурбана 2
тел. 022/310-024

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 обољења 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, контролише 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: VII/2 степен стручне спреме, завршен медицински
факултет и положен специјалистички испит из области гинекологије и акушерства, општа здравствена способност, познавање рада на рачунару. Поред радног искуства стеченог при
Национална служба за запошљавање • www.nsz.gov.rs

Mедицина

обављању обавезног приправничког стажа и специјалистичког стажа, није неопходно радно искуство након положеног
специјалистичког испита. Радно време износи 40 сати недељно (пуно радно време). 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 здравствене заштите (уколико има радно искуство), кратку биографију. Рок за подношење пријава је 8 дана
од дана објављивања огласа у публикацији „Послови”.

ГРАДСКИ ЗАВОД ЗА
ПЛУЋНЕ БОЛЕСТИ И ТУБЕРКУЛОЗУ
Београд, Прешевска 35

Лабораторијски техничар
на одсеку микробиологије

УСЛОВИ: средња медицинска школа, лабораторијског смера,
IV степен стручне спреме, положен стручни испит. Пожељно
радно искуство у микробиолошкој лабораторији. Уз пријаву на
оглас кандидат прилаже следећу документацију (у оригиналу
или оверене фотокопије): диплому, доказ о положеном стручном испиту, извод из матичне књиге рођених, уверење одржављанству. Рок за доставу пријава на оглас је 8 дана. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узети у разматрање.
Особа за контакт: Снежана Радовић, тел. 011/3811-819.

ГРАДСКИ ЗАВОД ЗА ПЛУЋНЕ
БОЛЕСТИ И ТУБЕРКУЛОЗУ
Београд, Прешевска 35
тел. 011/3811-819

Дипломирани правник
УСЛОВИ: дипломирани правник, VII степен стручне спреме,
положен државни испит, пожељно радно искуство, пожељно искуство у јавним набавкама и сертификат службеника за
јавне набавке. Уз пријаву на оглас кандидат прилаже следећу
документацију (у оригиналу или оверене фотокопије): доказ о
одговарајућој школској спреми, доказ о положеном државном
испиту, извод из матичне књиге рођених, уверење о држављанству. Рок за доставу пријава на оглас је 8 дана. Непотпуне и
неблаговремене пријаве неће се узети у разматрање. Особа за
контакт: Снежана Радовић, тел. 011/3811-819.

ДОМ ЗДРАВЉА
ПЕТРОВАЦ НА МЛАВИ

12300 Петровац, Моравска 2

Доктор медицине

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

Опис посла: организује и спроводи мере на очувању и унапређењу здравља појединца и породице, ради на откривању
и сузбијању фактора ризика за настанак болести, организује и
спроводи прописане систематске и циљане прегледе, обавља
прегледе и дијагностику, одређује начин и врсту лечења, прати ток лечења и усклађује мишљење и предлоге за наставак
лечења осигураног лица, указује хитну медицинску помоћ,
упућује осигурано лице на амбулантно - специјалистичке
прегледе у установи или на секундарни и терцијарни ниво,
одређује врсту и дужину кућног лечења и прати његово спровођење, прописује лекове и медицинска средства, као и одређене врсте медицинско-техничких помагала, сарађује са поливаБесплатна публикација о запошљавању

лентном патронажном службом, спроводи здравствену заштиту
из области менталног здравља, учествује у изради и евалуацији
плана рада у својој служби, води прописану медицинску документацију и евиденцију, одређује дужину привремене спречености за рад због болести или повреде осигураника, даје оцену о здравственом стању осигураног лица и упућује осигурано
лице на оцену радне способности, по потреби иде у кућне посете, обавља и друге послове из делокруга рада изабраног лекара
по налогу начелника службе и директора.
УСЛОВИ: медицински факултет, положен стручни испит, лиценца уколико је кандидат поседује, без радног искуства, рад на
рачунару. Место рада: Дом здравља Петровац на Млави са припадајућим амбулантама. Остали услови предвиђени су Законом
о раду РС, Статутом Дома здравља Петровац на Млави и осталим
општим актима. Уз пријаву поднети: краћу биографију са адресом и контакт телефоном, оверену копију дипломе медицинског
факултета или уверења о завршеном медицинском факултету,
оверену копију уверења о положеном стручном испиту, оригинал или оверену фотокопију уверења о држављанству, оригинал или оверену фотокопију извода из матичне књиге рођених.
Оригинали или оверене фотокопије уверења о држављанству
и извода из матичне књиге рођених не смеју бити старији од 6
месеци. Кандидати су дужни да приложе и потврду Националне службе за запошљавање о дужини чекања на запослење,
уколико је поседују. Послови се обављају са пуним радним временом. Пријаве слати у затвореним ковертама, на адресу: Дом
здравља Петровац на Млави, Моравска 2, 12300 Петровац на
Млави или доставити лично у правну службу Дома здравља
Петровац на Млави, са назнаком: „За оглас - за пријем у радни однос доктора медицине, на одређено време“. Непотпуне и
неблаговремене пријаве неће се узети у разматрање.

ОПШТА БОЛНИЦА ПЕТРОВАЦ НА МЛАВИ
12300 Петровац на Млави, Моравска 2
тел. 012/327-983, 327-984
факс: 012/327-986

Дипломирани фармацеут - медицински
биохемичар

на одређено време до добијања сагласности
надлежног тела Владе за попуњавање упражњеног
радног места, а најдуже до 2 године

УСЛОВИ: VII степен стручне спреме, завршен фармацеутски
факултет, смер за медицинске биохемичаре. Опис послова:
предвиђен систематизацијом послова установе, за послове са
завршеним VII степеном стручне спреме траженог занимања. Уз
пријаву поднети: краћу биографију, оверену копију дипломе о
завршеној одговарајућој школи са просечном оценом током школовања, оверену копију уверења о положеном стручном испиту,
фотокопију радне књижице, уколико кандидат има радни стаж,
извод из матичне књиге рођених, уверење о држављанству. Рок
за пријављивање је 8 дана од дана објављивања у публикацији
„Послови”. Пријаве слати у затвореним ковертама, на адресу:
Општа болница Петровац на Млави, Моравска 2, 12300 Петровац на Млави или доставити лично у правну службу ОБ Петровац на Млави. Неблаговремене пријаве и непотпуна документација неће бити узета у разматрање при избору кандидата.

Национална служба
за запошљавање
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ОПШТА БОЛНИЦА ПОЖАРЕВАЦ

12000 Пожаревац, Братства и јединства 135

Медицинска сестра - техничар

за рад у Служби за дерматовенерологију Опште
болнице Пожаревац, на одређено време ради замене
привремено одсутне запослене (до повратка са
породиљског одсуства и одсуства ради неге детета)

Опис послова: обавља општу негу болесника, одржава хигијену
болесника, храни болесника, припрема болесника за преглед,
припрема санитарни материјал, прибор и инструменте за рад
и исте стерилише, прикупља излучевине болесника за преглед
или лабораторијске анализе, предузима потребне мере за спречавање интрахоспиталних инфекција, спроводи здравствено
васпитање болесника, дели терапију, води потребну документацију, помаже вишем медицинском техничару при специјалној нези и ради по потреби ЕКГ; остало по налогу непосредног
руководиоца.
УСЛОВИ: општи услови предвиђени законом и завршена
средња медицинска школа - општи смер и положен стручни
испит. Уз пријаву у којој је потребно навести за које радно место
се кандидат пријављује, треба доставити: кратку биографију са
адресом и контакт телефоном, оверену фотокопију дипломе о
завршеној средњој медицинској школи - општи смер (IV степен
стручне спреме), оверену фотокопију уверења о положеном
стручном испиту, извод из матичне књиге рођених (оригинал
или оверена фотокопија, не старија од шест месеци). Кандидати
који су радили у струци дужни су да доставе и оверену фотокопију лиценце. Рок за подношење пријава је 8 дана од дана
објављивања у публикацији „Послови”. Непотпуне и неблаговремене пријаве се неће разматрати. Пријаву са документацијом доставити на адресу: Општа болница Пожаревац, Братства и јединства 135, 12000 Пожаревац.

ДОМ ЗДРАВЉА БУЈАНОВАЦ
К. Петровића 328
тел. 017/651-315

Медицинска сестра - техничар

на одређено време до 31.05.2016. године, у Одељењу
за здравствену заштиту одраслог становништва,
Здравствена амбуланта Биљача

УСЛОВИ: медицинска школа, VI или IV степен стручне спреме,
смер медицинска сестра - техничар (општег смера) и положен
стручни испит. Заинтересовани кандидати уз пријаву на конкурс подносе следећа документа: молбу за пријем са кратком
биографијом, адресом и контакт телефоном, диплому о завршеној школи (оверена копија), уверење о положеном стручном
испиту (оригинал или оверена фотокопија), извод из матичне
књиге рођених (оригинал или оверена фотокопија), уверење о
држављанству (оригинал или оверена фотокопија, не старије
од 6 месеци), уверење суда да се не води кривични поступак,
лекарско уверење (подноси кандидат који буде изабран). У
захтеву (молби) кандидат треба да наведе документацију коју
је доставио поводом огласа. Пријаве на оглас се могу поднети
лично, у Дому здравља Бујановац, К. Петровића 328, Бујановац, сваког радног дана, од 07,00 до 14,00 часова, у затвореној коверти или послати препоручено поштом, са назнаком: „За
оглас“. Оглас се објављује и на веб-сајту Министарства здравља
Републике Србије и остаје отворен 8 дана од дана објављивања
у публикацији „Послови“. Неблаговремене и непотпуне пријаве
се неће разматрати. О избору ће кандидати бити писмено обавештени.
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ДОМ ЗДРАВЉА „1. ОКТОБАР“
26360 Пландиште, Карађорђева 13
тел. 013/861-230

Медицински техничар

на одређено време до повратка запослене са
породиљског одсуства/неге детета

УСЛОВИ: Уз пријаву са кратком биографијом, адресом и контакт
телефоном приложити: оверену фотокопију дипломе, оверену
фотокопију уверења о положеном стручном испиту, извод из
матичне књиге рођених, уверење о држављанству. Пријаве слати на адресу: Дом здравља Пландиште, Карађорђева 13, 26360
Пландиште. Рок за подношење пријава је 8 дана од објављивања у публикацији „Послови”. Непотпуне и неблаговремене
пријаве неће се разматрати.

ДОМ ЗДРАВЉА „ВРАЧАР“
11000 Београд, Бојанска 16
тел. 011/3402-522
e-mail: dzvracar@yubc.net

Доктор опште медицине
3 извршиоца

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, завршен медицински
факултет, положен стручни испит.
ОСТАЛО: Кандидати уз пријаву подносе: оверену фотокопију
дипломе о завршеном факултету, оверену фотокопију уверења
о положеном стручном испиту, кратку биографију и уверење о
држављанству. Приликом заснивања радног односа изабрани
кандидати су дужни да доставе лекарско уверење као доказ о
здравственој способности за радно место на које се примају. По
завршеном конкурсу предата документа неће бити враћана кандидатима. Рок за подношење пријава је 8 дана од дана објављивања на сајту Министарства здравља РС. Пријаве доставити на
наведену адресу Дома здравља, са назнаком: „За конкурс“.

Медицинска сестра - техничар
УСЛОВИ: IV степен стручне спреме, средња медицинска школа
- општег смера, положен стручни испит.

Физиотерапеут
УСЛОВИ: IV степен стручне спреме, средња медицинска школа одсек за физиотерапеута, положен стручни испит.
ОСТАЛО: Кандидати уз пријаву подносе: оверену фотокопију
дипломе о завршеној средњој школи, оверену фотокопију уверења о положеном стручном испиту, кратку биографију и уверење о држављанству. Приликом заснивања радног односа
изабрани кандидати су дужни да доставе лекарско уверење
као доказ о здравственој способности за радно место на које се
примају. По завршеном конкурсу предата документа неће бити
враћана кандидатима. Рок за подношење пријава је 8 дана од
дана објављивања на сајту Министарства здравља РС. Пријаве
доставити на наведену адресу Дома здравља, са назнаком ,,За
конкурс”.

КЛИНИЧКО-БОЛНИЧКИ ЦЕНТАР „ЗВЕЗДАРА“
11000 Београд, Димитрија Туцовића 161
тел. 011/380-69-69, факс: 011/3809-650

Доктор медицине

за рад на Клиници за очне болести

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, завршен медицински
факултет, положен стручни испит, просечна оцена 8.
Национална служба за запошљавање • www.nsz.gov.rs
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Лекар специјалиста педијатрије
за рад у болници за педијатрију

УСЛОВИ: VII/2 степен стручне спреме, завршен медицински
факултет, положен специјалистички испит из педијатрије.

Лекар специјалиста урологије

за рад на клиничком одељењу за урологију

УСЛОВИ: VII/2 степен стручне спреме, завршен медицински
факултет, положен специјалистички испит из урологије.

Лекар специјалиста интерне медицине
за рад на клиници за интерне болести

УСЛОВИ: VII/2 степен стручне спреме, завршен медицински
факултет, положен специјалистички испит из интерне медицине.

Лекар специјалиста неурологије

за рад на клиничком одељењу за неурологију

УСЛОВИ: VII/2 степен стручне спреме, завршен медицински
факултет, положен специјалистички испит из неурологије,
пожељно најмање пет година радног стажа и завршена едукација из електроенцефалографије (ЕЕГ).
ОСТАЛО: Пријаве са биографијом и овереним фотокопијама
доказа о испуњавању захтеваних услова, подносе се у року од 8
дана од дана објављивања огласа у публикацији „Послови“, на
адресу: Клиничко-болнички центар „Звездара“, 11000 Београд,
Димитрија Туцовића 161, са назнаком: „За конкурс ради пријема
у радни однос“. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће бити
узете у разматрање.

ДОМ ЗДРАВЉА
„ДР ЂОРЂЕ КОВАЧЕВИЋ“

11550 Лазаревац, Др Ђ. Ковачевића 27
тел. 011/8123-141

Дефектолог - логопед
УСЛОВИ: завршен дефектолошки факултет - смер логопедски,
положен стручни испит. Заинтересовани канадиати уз писмену пријаву достављају: оверену копију дипломе, оверену копију
положеног стручног испита, биографију, извод из матичне књиге рођених, потврду о некажњавању, потврду да се не води кривични поступак и да нису осуђивани, уверење о држављанству
РС. Пријаве са назнаком: „За оглас“ доставити на горенаведену
адресу. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати.

ОПШТА БОЛНИЦА ПАРАЋИН
35250 Параћин, Мајора Марка 12
тел. 035/8155-101

Медицински техничар гинеколошкоакушерског смера

на одређено време до повратка запослене са
боловања и породиљског одсуства

Опис посла: Врши пријем трудница и спроводи припреме за
порођај, спроводи порођај и прати ток порођаја. Стара се о
породиљи након порођаја. Врши поделу терапије. Спроводи све неопходне медицинско-техничке дијагностичке и терапијске поступке по налогу надлежног доктора. Стара се о нези
и исхрани болесника на одељењу. Врши припрему болесника за визиту и присуствује визити. Помаже доктору приликом
прегледа труднице/породиље. Прати пацијенткиње приликом
специјалистичко-консултативних и других прегледа. Учествује
Бесплатна публикација о запошљавању

у подели терапије и примењује све медицинско-техничке дијагностичке и терапијске мере и поступке из домена своје струке
по налогу надлежног доктора, као што су давање ињекција,
укључивање инфузија и трансфузија, пласирање канила, катетера, превијање, узимање узорака крви, ЕКГ и остале медицинско-техничке мере и поступке. Контролише виталне параметре
пацијенткиња (мери температуру, пулс, крвни притисак, столица, мокрење и др.) и убележава их у температурну листу. По
налогу односи лабораторијски материјал и доноси резултате у
службу. По потреби учествује у санитетском транспорту труднице или породиље и медицинском збрињавању у току транспорта, по налогу надлежног гинеколога/акушера. Уредно води прописану медицинску документацију у папирном и електронском
облику. Ради и друге послове из домена своје струке. За свој рад
одговорна је главној сестри и руководиоцу одсека, одељења и
службе.
УСЛОВИ: средња медицинска школа гинеколошко-акушерског
смера (IV степен стручне спреме), положен стручни испит. Кандидат мора да има психофизичку и здравствену способност за
рад под посебним условима рада и сменски рад. Заинтересовани кандидати подносе: пријаву на оглас са кратком биографијом, извод из матичне књиге рођених, диплому о завршеној
школи наведеној у условима за заснивање радног односа и сведочанства за сва четири разреда, потврду о положеном стручном испиту, фотокопију радне књижице, уверење са евиденције
Националне службе за запошљавање. Приложити фотокопије
тражених докумената. Пријаве са кратком биографијом, адресом и контакт телефоном, као и документа којима се доказује
испуњеност услова конкурса, донети лично у писарницу Опште
болнице Параћин или послати на наведену адресу. Рок за подношење пријаве је 8 дана од дана објављивања на сајту Министарства здравља Републике Србије и у публикацији „Послови“.
Неблаговремене пријаве, као и пријаве са непотпуном или
неодговарајућом документацијом, неће бити разматране. По
завршеном конкурсу предата документа се неће враћати кандидатима.

ДОМ ЗДРАВЉА БРУС

37220 Брус, Краља Петра I 9

Директор

на период од 4 године

УСЛОВИ: за директора Дома здравља Брус може бити именовано лице које поред општих услова прописаних законом испуњава и следеће услове: да има завршен медицински, стоматолошки или фармацеутски факултет или да има завршен правни
или економски факултет са завршеном едукацијом из области
здравственог менаџмента, да има најмање пет година радног
стажа у области здравствене заштите. Кандидат уз пријаву на
јавни конкурс подноси следеће доказе о испуњености услова:
оверену фотокопију дипломе о завршеном факултету, оверену
фотокопију уверења о завршеној едукацији из области здравственог менаџмента, уколико је кандидат дипломирани правник или дипломирани економиста, потврду о радном стажу у
области здравствене заштите, извод из казнене евиденције да
лице није осуђивано, уверење да се против кандидата не води
кривични поступак пред надлежним органима (основни суд,
виши суд и ОЈТ). Рок за подношење пријава је 15 дана од дана
објављивања конкурса у публикацији „Послови“. Пријаве на
конкурс са потребном документацијом слати на наведену адресу установе. Одлука о избору кандидата донеће се у року од 30
дана од дана истека рока за подношење пријава. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће бити узете у разматрање.

Национална служба
за запошљавање
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ОПШТА БОЛНИЦА ПЕТРОВАЦ НА МЛАВИ
12300 Петровац на Млави, Моравска 2

Дипломирани правник

на одређено време до добијања сагласности
надлежног тела Владе за попуњавање упражњеног
радног места, а најдуже до 2 године

УСЛОВИ: VII степен стручне спреме, завршен правни факултет, две године радног искуства, познавање рада на рачунару,
возачка дозвола Б категорије. Уз пријаву поднети: краћу биографију, оверену копију дипломе о завршеној одговарајућој
школи са просечном оценом током школовања, фотокопију радне књижице уколико кандидат има радни стаж, извод из књиге
рођених, уверење о држављанству, уверење да кандидат није
осуђиван. Рок за пријављивање је 8 дана од дана објављивања
у публикацији „Послови“. Пријаве слати у затвореним ковертама, на адресу: Општа болница Петровац на Млави, Моравска 2,
12300 Петровац на Млави или доставити лично у правну службу
ОБ Петровац на Млави. Неблаговремене пријаве и непотпуна
документација неће бити узета у разматрање при избору кандидата.

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

Доктор медицине

у Одељењу за образовну и научно-истраживачку
делатност Службе за дијагностику и заједничке
медицинске послове

УСЛОВИ: Кандидати морају да испуњавају опште услове прописане законом, као и следеће посебне услове: да поседује високу
стручну спрему VII/1 степен - завршен медицински факултет,
положен стручни испит за звање доктора медицине, лиценца
за рад. Уз пријаву се подносе, у оригиналу или овереној копији,
следећа документа: диплому о завршеном Медицинском факултету, уверење о положеном стручном испиту, дозволу за рад лиценцу издату од надлежне коморе или решење о упису у именик коморе, уверење да се против кандидата не води кривични
поступак (уверење суда, не старије од шест месеци), уверење
да кандидат није осуђиван (из полицијске управе, не старије
од шест месеци), уверење о држављанству Републике Србије,
извод из матичне књиге рођених, фотокопију радне књижице,
кратку биографију (CV), са адресом, контакт телефоном, интернет адресом. Пробни рад од три месеца. Рок за подношење
пријаве је осам дана од дана објављивања огласа. Кандидати
који испуњавају услове из огласа могу бити позвани на разговор ради пружања додатних података који могу бити важни за
одлуку о пријему (претходно искуство о раду, просечна оцена
у току школовања, додатно образовање или оспособљености,
дужина трајања школовања...). Приликом заснивања радног односа кандидат је дужан да достави лекарско уверење о
здравственој способности за послове које ће обављати. Пријаве
се предају у затвореној коверти, лично или поштом, на адресу:
Институт за здравствену заштиту деце и омладине Војводине,
Нови Сад, Хајдук Вељкова 10, са назнаком: „Пријава на оглас
за пријем у радни однос доктора медицине”. Неблаговремене и
непотпуне пријаве неће се разматрати. Опис послова: под надзором начелника Одељења, шефа Одсека и осталих специјалиста Одељења обавља све послове везане за медицинску обраду поверених му болесника (пријем, клинички преглед), све
послове везане за одређене терапијске захтеве, прати рад на
Одељењу кроз визите, а поред тога има и одређене болеснике
које обрађује уз помоћ старијих лекара, учествује у обезбеђењу
перманентне службе, обавља и друге послове из свог делокруга
рада по налогу непосредног руководиоца, за свој рад одговоран
је непосредном руководиоцу.
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Доктор медицине

у Одељењу за образовну и научно-истаживачку
делатност Службе за дијагностику и заједничке
медицинске послове, на одређено време до повратка
на рад запосленог коме мирују права и обавезе из
радног односа

УСЛОВИ: Кандидати морају да испуњавају опште услове прописане законом, као и следеће посебне услове: да поседују високу
стручну спрему VII/1 степен - завршен медицински факултет,
положен стручни испит за звање доктора медицине, лиценца
за рад. Уз пријаву се подносе, у оригиналу или овереној копији,
следећа документа: диплома о завршеном медицинском факултету, уверење о положеном стручном испиту, дозвола за рад
- лиценца издата од надлежне коморе или решење о упису у
именик коморе, уверење да се против кандидата не води кривични поступак (уверење суда, не старије од шест месеци),
уверење да кандидат није осуђиван (из полицијске управе, не
старије од шест месеци), уверење о држављанству Републике
Србије, извод из матичне књиге рођених, фотокопија радне
књижице, кратка биографија (CV), са адресом, контакт телефоном, интернет адресом. Пробни рад у трајању од једног месеца.
Рок за подношење пријаве је осам дана од дана објављивања
огласа. Кандидати који испуњавају услове из огласа могу бити
позвани на разговор ради пружања додатних података који
могу бити важни за одлуку о пријему (претходно искуство о
раду, просечна оцена у току школовања, додатно образовање
или оспособљености, дужина трајања школовања...). Приликом заснивања радног односа кандидат је дужан да достави
лекарско уверење о здравственој способности за послове које
ће обављати. Пријаве се предају у затвореној коверти, лично
или поштом, на адресу Институт за здравствену заштиту деце и
омладине Војводине, Нови Сад, Хајдук Вељкова 10 са назнаком:
„Пријава на оглас за пријем у радни однос доктора медицине”.
Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се разматрати. Опис
послова: под надзором начелника Одељења, шефа Одсека и
осталих специјалиста Одељења обавља све послове везане за
медицинску обраду поверених му болесника (пријем, клинички
преглед), све послове везане за одређене терапијске захтеве,
прати рад на Одељењу кроз визите, а поред тога има и одређене болеснике које обрађује уз помоћ старијих лекара, учествује
у обезбеђењу перманентне службе, обавља и друге послове из
свог делокруга рада по налогу непосредног руководиоца, за
свој рад одговоран је непосредном руководиоцу.

Доктор медицине

у Одељењу за образовну и научно-истраживачку
делатност Службе за дијагностику и заједничке
медицинске послове, на одређено време до повратка
запослене са боловања

УСЛОВИ: Кандидати морају да испуњавају опште услове прописане законом, као и следеће посебне услове: да поседује високу
стручну спрему VII/1 степен - завршен медицински факултет,
положен стручни испит за звање доктора медицине, лиценца
за рад. Уз пријаву се подносе, у оригиналу или овереној, копији
следећа документа: диплома о завршеном медицинском факултету, уверење о положеном стручном испиту, дозвола за рад
- лиценца издата од надлежне коморе или решење о упису у
именик коморе, уверење да се против кандидата не води кривични поступак (уверење суда, не старије од шест месеци),
уверење да кандидат није осуђиван (из полицијске управе, не
старије од шест месеци), уверење о држављанству Републике
Србије, извод из матичне књиге рођених, фотокопија радне
књижице, кратка биографија (CV), са адресом, контакт телефоном, интернет адресом. Пробни рад у трајању од једног месеца.
Рок за подношење пријаве је осам дана од дана објављивања
огласа. Кандидати који испуњавају услове из огласа могу бити
позвани на разговор ради пружања додатних података који
могу бити важни за одлуку о пријему (претходно искуство о
раду, просечна оцена у току школовања, додатно образовање
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или оспособљености, дужина трајања школовања...). Приликом заснивања радног односа кандидат је дужан да достави
лекарско уверење о здравственој способности за послове које
ће обављати. Пријаве се предају у затвореној коверти, лично
или поштом, на адресу: Институт за здравствену заштиту деце
и омладине Војводине, Нови Сад, Хајдук Вељкова 10, са назнаком: „Пријава на оглас за пријем у радни однос доктора медицине”. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се разматрати. Опис послова: под надзором начелника Одељења, шефа
Одсека и осталих специјалиста Одељења обавља све послове
везане за медицинску обраду поверених му болесника (пријем,
клинички преглед), све послове везане за одређене терапијске
захтеве, прати рад на Одељењу кроз визите, а поред тога има
и одређене болеснике које обрађује уз помоћ старијих лекара,
учествује у обезбеђењу перманентне службе, обавља и друге
послове из свог делокруга рада по налогу непосредног руководиоца, за свој рад одговоран је непосредном руководиоцу.

Медицинска сестра - техничар

на Одељењу неонаталогије, у Служби за интезивну
негу и терапију и неонаталогију Стационара Клинике
за педијатрију

УСЛОВИ: Кандидат мора да испуњава опште услове прописане законом, као и следеће посебне услове: да поседује средњу
стручну спрему IV степен -завршену средњу медицинску школу,
смер педијатријска сестра - техничар или медицинска сестра техничар, положен стручни испит, лиценца за рад. Уз пријаву се
подносе, у оригиналу или овереној копији, следећа документа:
диплома о завршеној средњој медицинској школи, уверење о
положеном стручном испиту, дозвола за рад - лиценца издата од надлежне коморе или решење о упису у именик коморе,
уверење да се против кандидата не води кривични поступак
(уверење суда, не старије од шест месеци), уверење да кандидат није осуђиван (из полицијске управе, не старије од шест
месеци), уверење о држављанству Републике Србије, извод из
матичне књиге рођених, фотокопија радне књижице (оверена), кратка биографија (CV), са адресом, контакт телефоном,
интернет адресом. Пробни рад у трајању од три месеца. Рок за
подношење пријаве је осам дана од дана објављивања огласа. Кандидати који испуњавају услове из огласа могу бити позвани на разговор ради пружања додатних података који могу
бити важни за одлуку о пријему (претходно искуство о раду,
просечна оцена у току школовања, додатно образовање или
оспособљености, дужина трајања школовања...). Приликом
заснивања радног односа кандидат је дужан да достави лекарско уверење о здравственој способности за послове које ће
обављати. Пријаве се предају у затвореној коверти, лично или
поштом, на адресу: Институт за здравствену заштиту деце и
омладине Војводине, Нови Сад, Хајдук Вељкова 10, 21000 Нови
Сад, са назнаком: Пријава на оглас за пријем у радни однос
на неодређено време на послове медицинска сестра - техничар на Одељењу неонатологије у Служби за интензивну негу и
терапију и неонатологију Стационара Клинике за педијатрију.
Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се разматрати. Опис
послова: спроводи негу болесника, брине се о пријему, нези и
отпусту болесника, даје терапију и прати болесника на дијагностичке претраге, узима и шаље материјал на лабораторијске
анализе, ради и друге послове из свог делокруга а по налогу,
непосредног руководиоца, учествује у сменском раду, за свој
рад одговорна је непосредном руководиоцу, главној сестри Клинике и Института

Медицинска медицинска сестра - техничар
на Одељењу васкуларне и грудне хирургије Службе
опште дечје хирургије Стационара Клинике за дечју
хирургију

УСЛОВИ: Кандидат мора да испуњава опште услове прописане законом, као и следеће посебне услове: да поседује средњу
стручну спрему IV степен -завршена средња медицинска школа,
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смер педијатријска сестра - техничар или медицинска сестра техничар, положен стручни испит, лиценца за рад. Уз пријаву се
подносе, у оригиналу или овереној копији, следећа документа:
диплома о завршеној средњој медицинској школи, уверење о
положеном стручном испиту, дозвола за рад - лиценца издата од надлежне коморе или решење о упису у именик коморе,
уверење да се против кандидата не води кривични поступак
(уверење суда, не старије од шест месеци), уверење да кандидат није осуђиван (из полицијске управе, не старије од шест
месеци), уверење о држављанству Републике Србије, извод из
матичне књиге рођених, фотокопија радне књижице (оверена), кратка биографија (CV), са адресом, контакт телефоном,
интернет адресом. Пробни рад у трајању од три месеца. Рок за
подношење пријаве је осам дана од дана објављивања огласа. Кандидати који испуњавају услове из огласа могу бити позвани на разговор ради пружања додатних података који могу
бити важни за одлуку о пријему (претходно искуство о раду,
просечна оцена у току школовања, додатно образовање или
оспособљености, дужина трајања школовања...) Приликом
заснивања радног односа кандидат је дужан да достави лекарско уверење о здравственој способности за послове које ће
обављати. Пријаве се предају у затвореној коверти лично или
поштом на адресу: Институт за здравствену заштиту деце и
омладине Војводине, Нови Сад, Хајдук Вељкова 10, 21000 Нови
Сад, са назнаком: Пријава на оглас за пријем у радни однос на
неодређено време на послове медицинска сестра - техничар на
Одељењу васкуларне и грудне хирургије Службе опште дечје
хирургије Стационара Клинике за дечју хирургију. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се разматрати. Опис поослова:
брине се о пријему, нези и отпусту болесника, даје терапију и
предузима друге медицинско-техничке радње које је одредио
лекар, узима и шаље материјал на лабораторијске анализе,
ради и друге послове из свог делокруга а по налогу начелника и
главне сестре Одељења, учествује у сменском раду, за свој рад
одговорна је начелнику и главној сестри Клинике.

Лабораторијски техничар

на Одељењу за лабораторијску дијагностику, у
Служби за дијагностику и заједничке послове

УСЛОВИ: Кандидати морају да испуњавају опште услове прописане законом, као и следеће посебне услове: да поседује
средњу стручну спрему IV степен - завршена средња медицинска школа, смер педијатријска сестра техничар или медицинска
сестра техничар, положен стручни испит, лиценца за рад. Уз
пријаву се подносе, у оригиналу или овереној копији, следећа
документа: диплома о завршеној средњој медицинској школи,
уверење о положеном стручном испиту, дозвола за рад - лиценца издату од надлежне коморе или решење о упису у именик
коморе, уверење да се против кандидата не води кривични
поступак (уверење суда, не старије од шест месеци), уверење
да кандидат није осуђиван (из полицијске управе, не старије
од шест месеци), уверење о држављанству Републике Србије,
извод из матичне књиге рођених, фотокопија радне књижице
(оверена), кратка биографија (CV), са адресом, контакт телефоном, интернет адресом. Пробни рад у трајању од три месеца.
Рок за подношење пријаве је осам дана од дана објављивања
огласа. Кандидати који испуњавају услове из огласа могу бити
позвани на разговор ради пружања додатних података који
могу бити важни за одлуку о пријему (претходно искуство о
раду, просечна оцена у току школовања, додатно образовање
или оспособљености, дужина трајања школовања...) Приликом заснивања радног односа, кандидат је дужан да достави
лекарско уверење о здравственој способности за послове које
ће обављати. Пријаве се предају у затвореној коверти лично
или поштом на адресу: Институт за здравствену заштиту деце и
омладине Војводине, Нови Сад, Хајдук Вељкова 10, 21000 Нови
Сад, са назнаком: „Пријава на оглас за пријем у радни однос
на неодређено време на послове лабораторијски техничар на
Одељењу за лабораторијску дијагностику у Служби за дијагностику и заједничке послове“. Неблаговремене и непотпуне
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пријаве неће се разматрати. Опис послова: обавља рутинске
анализе и технолошке поступке који претходе истим, обавља и
друге послове из свог делокруга а по анлогу непосредног руководиоца, за свој рад одговоран је непосредном руководиоцу.

Медицинска сестра – техничар

на Одељењу за интензивну негу и терапију, у Служби
за интензивну негу и терапију и неонатологију
Стационара Клинике за педијатрију, на одређено
време до повратка запослене са боловања

УСЛОВИ: Кандидат мора да испуњава опште услове прописане законом, као и следеће посебне услове: да поседује средњу
стручну спрему IV степен - завршена средња медицинска школа, смер педијатријска сестра техничар или медицинска сестра
техничар, положен стручни испит, лиценца за рад. Уз пријаву
се подносе у оригиналу или овереној копији следећа документа: диплому о завршеној средњој медицинској школи, уверење
о положеном стручном испиту, дозвола за рад - лиценца издату од надлежне коморе или решење о упису у именик коморе,
уверење да се против кандидата не води кривични поступак
(уверење суда, не старије од шест месеци), уверење да кандидат није осуђиван (из полицијске управе, не старије од шест
месеци), уверење о држављанству Републике Србије, извод из
матичне књиге рођених, фотокопија радне књижице (оверена), кратка биографија (CV), са адресом, контакт телефоном,
интернет адресом. Пробни рад у трајању од једног месеца.
Рок за подношење пријаве је осам дана од дана објављивања
огласа. Кандидати који испуњавају услове из огласа могу бити
позвани на разговор ради пружања додатних података који
могу бити важни за одлуку о пријему (претходно искуство о
раду, просечна оцена у току школовања, додатно образовање
или оспособљености, дужина трајања школовања...). Приликом заснивања радног односа, кандидат је дужан да достави
лекарско уверење о здравственој способности за послове које
ће обављати. Пријаве се предају у затвореној коверти лично
или поштом на адресу: Институт за здравствену заштиту деце и
омладине Војводине, Нови Сад, 21000 Нови Сад, Хајдук Вељкова 10, са назнаком: „Пријава на оглас за пријем у радни однос
медицинска сестра - техничар на Одељењу за интензивну негу
и терапију у Служби за интензивну негу и терапију и неонатологију Стационара Клинике за педијатрију”. Неблаговремене и
непотпуне пријаве неће се разматрати. Опис послова: спроводи
негу болесника, брине се о пријему, нези и отпусту болесника,
даје терапију и прати болесника на дијагностичке претраге, узима и шаље материјал на лабораторијске анализе, ради и друге
послове из свог делокруга а по налогу непосредног руководиоца, учествује у сменском раду, за свој рад одговорна је непосредном руководиоцу, главној сестри Клинике и Института.

Медицинска сестра - техничар

на Одељењу за општу и адолесцентну педијатрију
и токсикологију у Служби за општу и адолесцентну
педијатрију и епилептологију Стационара Клинике
за педијатрију, на одређено време до повратка
запослене са боловања

УСЛОВИ: Кандидат мора да испуњава опште услове прописане законом, као и следеће посебне услове: да поседује средњу
стручну спрему IV степен -завршену средњу медицинску школу,
смер педијатријска сестра техничар или медицинска сестра техничар, положен стручни испит, лиценца за рад. Уз пријаву се
подносе у оригиналу или овереној копији следећа документа:
диплому о завршеној средњој медицинској школи, уверење о
положеном стручном испиту, дозволу за рад -лЛиценцу издату од надлежне коморе или решење о упису у именик коморе,
уверење да се против кандидата не води кривични поступак
(уверење суда), не старије од шест месеци, уверење да кандидат није осуђиван (уверење из полицијске управе), не старије
од шест месеци,уверење о држављанству Републике Србије,
извод из матичне књиге рођених, фотокопија радне књижице
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(оверена) кратку биографију (CV), са адресом, контакт телефоном, интернет адресом. Пробни рад у трајању од једног месеца.
Рок за подношење пријаве је осам дана од дана објављивања
огласа. Кандидати који испуњавају услове из огласа могу бити
позвани на разговор ради пружања додатних података који
могу бити важни за одлуку о пријему (претходно искуство о
раду, просечна оцена у току школовања, додатно образовање
или оспособљености, дужина трајања школовања...). Приликом заснивања радног односа, кандидат је дужан да достави
лекарско уверење о здравственој способности за послове које
ће обављати. Пријаве се предају у затвореној коверти лично или поштом на адресу: Институт за здравствену заштиту
деце и омладине Војводине, 21000 Нови Сад, Хајдук Вељкова
10, са назнаком: „Пријава на оглас за пријем у радни однос
медицинска сестра - техничар на Одељењу за општу и адолесцентну педијатрију и токсикологију у Служби за општу и
адолесцентну педијатрију и епилептологију Стационара Клинике за педијатрију”. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће
се разматрати. Опис послова: спроводи негу болесника, брине
се о пријему, нези и отпусту болесника, даје терапију и прати
болесника на дијагностичке претраге, узима и шаље материјал
на лабораторијске анализе, ради и друге послове из свог делокруга а по налогу непосредног руководиоца, учествује у сменском раду, за свој рад одговорна је непосредном руководиоцу,
главној сестри Клинике и Института.

Медицинска сестра - техничар

на Одељењу за хроничне плућне болести Службе за
плућне болести Стационара Клинике за педијатрију
на одређено време до повратка запослене са
боловања

УСЛОВИ: Кандидати морају да испуњавају опште услове прописане законом, као и следеће посебне услове: да поседује средњу
стручну спрему IV степен -завршену средњу медицинску школу,
смер педијатријска сестра техничар или медицинска сестра техничар, положен стручни испит, лиценца за рад. Уз пријаву се
подносе у оригиналу или овереној копији следећа документа:
диплому о завршеној средњој медицинској школи, уверење о
положеном стручном испиту, дозволу за рад - лиценцу издату од надлежне коморе или решење о упису у именик коморе,
уверење да се против кандидата не води кривични поступак
(уверење суда), не старије од шест месеци, уверење да кандидат није осуђиван (уверење из полицијске управе), не старије
од шест месеци,уверење о држављанству Републике Србије,
извод из матичне књиге рођених, фотокопија радне књижице
(оверена) кратку биографију (CV), са адресом, контакт телефоном, интернет адресом. Пробни рад у трајању од једног месеца.
Рок за подношење пријаве је осам дана од дана објављивања
огласа. Кандидати који испуњавају услове из огласа могу бити
позвани на разговор ради пружања додатних података који
могу бити важни за одлуку о пријему (претходно искуство о
раду, просечна оцена у току школовања, додатно образовање
или оспособљености, дужина трајања школовања...). Приликом заснивања радног односа, кандидат је дужан да достави
лекарско уверење о здравственој способности за послове које
ће обављати. Пријаве се предају у затвореној коверти лично
или поштом на адресу: Институт за здравствену заштиту деце и
омладине Војводине - Нови Сад, 21000 Нови Сад, Хајдук Вељкова брoj 10, са назанаком “пријава на оглас за пријем у радни
однос медицинска сестра-техничар на Одељењу за хроничне
плућне болести Службе за плућне болести Стационара Клинике
за педијатрију”.
Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се разматрати. Опис
послова: спроводи негу болесника, брине се о пријему, нези и
отпусту болесника, даје терапију и прати болесника на дијагностичке претраге, узима и шаље материјал на лабораторијске
анализе, ради и друге послове из свог делокруга а по налогу
непосредног руководиоца, учествује у сменском раду, за свој
рад одговорна је непосредном руководиоцу, главној сестри Клинике и Института.
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УСТАНОВА СОЦИЈАЛНЕ ЗАШТИТЕ
ДОМ ЗА СМЕШТАЈ ОДРАСЛИХ И СТАРИЈИХ
„СВЕТИ ТРИФУН“
11250 Београд - Железник, Бранка Радичевића 7г
тел. 063/338-251, 063/437-042

Медицинска сестра - техничар
2 извршиоца

УСЛОВИ: средњи степен стручне спреме (завршена медицинска
школа, општи смер) и најмање годину дана радног искуства.

СПЕЦИЈАЛНА БОЛНИЦА ЗА
ЦЕРЕБРАЛНУ ПАРАЛИЗУ И
РАЗВОЈНУ НЕУРОЛОГИЈУ

11000 Београд ,Браће Јерковић 5
тел. 011/407-3661

Виши физиотерапеут

на одређено време по основу замене привремено
одсутног запосленог

УСЛОВИ: виша медицинска школа, VI степен стручности, смер
виши физиотерапеут; положен стручни испит; радно искуство
- 6 месеци. Кандидати су обавезни да доставе писану пријаву
на оглас са краћом биографијом. Уз пријаву се подносе оверене фотокопије: дипломе о завршеној школи, извода из матичне књиге рођених, уверења о држављанству, потврда да се
против лица не води судски поступак, доказ о радном искуству,
уверење о положеном стручном испиту. Пријаве са потребном
документацијом достављају се у затвореним ковертама, на
адресу: Специјална болница за церебралну парализу и развојну
неурологију, Правна служба, Београд, Сокобањска 17а.

ца, рад у сменама, пробни рад - 1 месец. Контакти са послодавцем: слање пријаве за запослење мејлом, јављање кандидата на контакт телефон: 063/255-736. Лице за контакт: Милена
Војка Шкрбић.

Грађевинарство и индустрија
ЗАСТАВА ОРУЖЈЕ АД

34000 Крагујевац, Косовска 4
тел. 034/323-191

Руководилац Центра за безбедност и
протокол
на одређено време 6 месеци

УСЛОВИ: VII степен стручне спреме, завршен правни факултет или факултет безбедности, најмање 3 године радног искуства на руководећим пословима ФТО и протокола. Уз пријаву
на оглас доставити следећу документацију: биографију - CV,
фотокопију дипломе или уверења о стручној спреми (оверено),
уверење о држављанству, потврде надлежних органа да лице
није осуђивано нити да је потврђена оптужница или заказан
главни претрес по оптужном предлогу, односно по предлогу за
изрицање мере безбедности обавезног психијатријског лечења.
Пријаве са потребном документацијом поднети у року од 8 дана
од дана објављивања огласа.

ГП ,,МОСТОГРАДЊА” А.Д.
У РЕСТРУКТУРИРАЊУ

11000 Београд, Влајковићева 19а
тел. 011/3233-897
e-mail: piop@mostogradnja.rs

ЗАВОД ЗА СТОМАТОЛОГИЈУ КРАГУЈЕВАЦ

Дипломирани инжењер геодезије

Доктор стоматологије

УСЛОВИ: VII степен стручне спреме, најмање једна година радног искуства, поседовање лиценце 372 - одговорни пројектант
геодетских пројеката и лиценце 471 - одговорни извођач геодетских радова.

34000 Крагујевац, Змај Јовина 32
тел/факс: 034/366-530
e-mail: zstomkg@open.telekom.rs

на одређено време ради замене одсутног запосленог

УСЛОВИ: Кандидати морају да испуњавају опште услове прописане законом, као и посебне услове: VII степен стручне спреме, завршен медицински или стоматолошки факултет и стечено
звање доктора стоматологије; положен стручни испит; радно
искуство у струци у од најмање 1 године. Документа која је
потребно доставити: пријава на оглас са биографијом, адресом и контакт телефоном, оверена фотокопија дипломе о завршеном факултету; оверена фотокопија дипломе о положеном
стручном испиту, извод из матичне књиге рођених или венчаних, уколико је дошло до промене презимена, доказ о радном искуству у струци. Оглас ће бити објављен и на интернет
страници Министарства здравља РС (www.zdravlje.gov.rs). Рок
за подношење пријаве је 8 дана од дана објављивања огласа. Непотпуне и неблаговремене пријаве се неће разматрати.
Пријаве на оглас слати на горенаведену адресу.

АПОТЕКА „НЕВА ЛЕК“

26000 Панчево, Јове Максина 11
тел. 063/255-736
e-mail: apotekanevalek@gmail.com

Фармацеутски техничар
на одређено време

УСЛОВИ: IV степен стручне спреме, фармацеутски техничар, радно искуство није битно, основна информатичка обука
(Windows, Word, Excel, Explorer, Outlook), стручни испит, лиценБесплатна публикација о запошљавању

на одређено време

Струковни инжењер геодезије
на одређено време

УСЛОВИ: струковни инжењер геодезије.

Управљач брода - моторног чамца
на одређено време

УСЛОВИ: III степен стручне спреме, најмање једна година радног искуства.
ОСТАЛО: Заинтересовани кандидати могу своје пријаве за
запослење послати поштом на наведену адресу предузећа или
путем мејла. Конкурс траје до попуне радног места.

Први
утисак је
најважнији,
будите
испред свих
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ДОО „РАМОНА“

21241 Каћ, Исидоре Секулић 23
тел. 021/6210-333, 021/6211-473
e-mail: office@ramona.rs

Возач теретног возила Ц категорије
на одређено време три месеца

УСЛОВИ: III и IV степен саобраћајне струке, возачка дозвола
Ц категорије. Пријаве са кратком биографијом слати на e-mail:
office@ramona.rs или позвати на бројеве телефона: 021/6210333 и 021/6211-473.

Радник у производњи на аутомобилској
линији за прање ПЕ фолије
на одређено време три месеца
2 извршиоца

УСЛОВИ: III и IV степен машинске и електро струке. Пријаве
слати на e-mail: office@ramona.rs или позвати на бројеве телефона: 021/6210-333 и 021/6211-473.

Радник у производњи на екструдеру
на одређено време три месеца

УСЛОВИ: III и IV степен машинске и електро струке. Пријаве
слати нa e-mail: office@ramona.rs или позвати на бројеве телефона: 021/6210-333 и 021/6211-473.
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Б Е О Г РА Д
ОСНОВНА ШКОЛА
„МИЛОРАД ЛАБУДОВИЋ ЛАБУД“
11565 Барошевац, Ивањданска 56а
тел. 011/8158-087

Професор енглеског језика

на одређено време, за 20% радног времена

УСЛОВИ: VII/1 степен одговарајућег занимања, без обзира на
радно искуство; 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 има држављанство Републике Србије; да зна језик
на коме се остварује образовно-васпитни рад. Рок за пријављивање на оглас је осам дана од дана објављивања. Пријаве слати
на горенаведену адресу школе. Потпуном пријавом сматра се
пријава која садржи: доказ о држављанству Републике Србије
(уварење о држављанству или извод из матичне књиге рођених), оверен препис или оверену фотокопију дипломе о стеченом образовању. Одлуку о избору кандидата директор ће донети у року од осам дана од дана добијања резултата психолошке
процене способности за рад са децом и ученицима. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узети у разматрање.

ШКОЛА ЗА ОСНОВНО ОБРАЗОВАЊЕ
ОДРАСЛИХ „ЂУРО САЛАЈ“
11000 Београд, Немањина 28

Андрагошки асистент

на одређено време до 31.08.2016. године

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.
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УСЛОВИ: најмање средње образовање и савладан програм
обуке за оспособљавање директора, наставника, стручног
сарадника и андрагошког асистента за рад са одраслима: Интегрални програм обуке за остваривање програма функционалног
основног образовања одраслих. Према правилнику о условима
у погледу простора, опреме, наставних средстава и степена и
врсте образовања наставника и андрагошких асистената за остваривање наставног плана и програма основног образовања
одраслих („Сл. гласник РС - Просветни гласник“, бр. 13/2013 и
18/2013); поседовање психичке, физичке и здравствене способности за рад са децом и ученицима; држављанство Републике
Србије; неосуђиваност правоснажном пресудом за кривична
дела утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања и васпитања; знање језика на којем се изводи
образовно-васпитни рад. Потпуном пријавом сматра се пријава
која садржи: фотокопију уверења о држављанству Републике
Србије, фотокопију извода из матичне књиге рођених, оверен
препис или оверену фотокопију дипломе о стеченом одговарајућем образовању, уверење да се против кандидата не води
кривични поступак и биографију. Доказ о психофизичкој способности за рад са полазницима школе кандидат ће доставити
након коначности одлуке о избору, а проверу психофизичких
способности ће извршити надлежна служба за запошљавање.
Пријаве са потребном документацијом доставити на наведену адресу школе. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће
се узети у разматрање. Напомена: школа ради на пунктовима
- издвојеним одељењима у Сремчици, Барајеву, Лазаревцу,
Лединама, Смедереву, итд.

ПОНИШТЕЊЕ ДЕЛА ОГЛАСА
ОШ „ЈЕЛЕНА ЋЕТКОВИЋ“
11000 Београд, Врања 26
тел. 011/2417-275;2418-741

Оглас објављен у публикацији „Послови“ 02.09.2015.
године, поништава се за радно место: наставник хемије,
са 90% радног времена, на одређено време.
Национална служба за запошљавање • www.nsz.gov.rs
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ВИСОКА ЗДРАВСТВЕНА ШКОЛА
СТРУКОВНИХ СТУДИЈА У БЕОГРАДУ

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
МАШИНСКИ ФАКУЛТЕТ

11080 Земун, Цара Душана 254

11000 Београд, Краљице Марије 16

Предавач - специјалиста менаџмента
здравствених установа, област:
хуманитарне науке

Наставник у звању ванредног професора
на одређено време од 5 година или у
звању редовног професора на неодређено
време, за ужу научну област Отпорност
конструкција

на одређено време

УСЛОВИ: Општи и посебни услови предвиђени су Законом о
високом образовању, Статутом Школе и Правилником о систематизацији радних места. Пријаве на конкурс са биографијом,
изводом из матичне књиге рођених, овереним дипломама, уверењем о држављанству и другим прилозима којима кандидат
доказује да испуњава услове конкурса, подносе се у року од
8 дана од дана објављивања. Пријаве слати на горенаведену
адресу. Непотпуне и неблаговремено достављене пријаве неће
се разматрати.

ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА „РОДА“
11080 Земун, Марка Николића 17
e-mail: vrticroda32@gmail.com
тел. 063/443-112

Васпитач

на одређено време од 12 месеци
2 извршиоца

УСЛОВИ: знање енглеског језика на средњем нивоу; пробни рад
1 месец. Јављање кандидата на горенаведени број телефона, у
року од 15 дана од дана објављивања огласа.

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.

Наставник у звању ванредног професора
на одређено време од 5 година или у звању
редовног професора на неодређено време,
за ужу научну област Математика
УСЛОВИ: завршен математички факултет, VIII степен стручне
спреме, доктор математике и други услови утврђени чланом 65
Закона о високом образовању и чланом 118 Статута Машинског
факултета.

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

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

Наставник у звању доцента на одређено
време од 5 година или у звању ванредног
професора на одређено време од 5
година, за ужу научну област Производно
машинство
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.

Наставник у звању доцента за ужу
научну област Војно машинство - системи
наоружања
на одређено време од 5 година

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.

Наставник у звању доцента за ужу научну
област Производно машинство
на одређено време од 5 година

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.

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

www.nsz.gov.rs
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Сарадник у звању асистента за ужу научну
област Ваздухопловство
на одређено време од 3 године

УСЛОВИ: завршен машински факултет, VII/1 степен стручне
спреме и други услови утврђени чланом 72 Закона о високом
образовању и чланом 120 Статута Машинског факултета.
ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс доставити: биографију, оверене
копије диплома, списак радова и сепарате објављених радова.
Пријаве доставити на адресу: Машински факултет, Краљице
Марије 16, 11120 Београд 35, соба бр. 121, у року од 15 дана од
дана објављивања.

ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА “БОШКО БУХА”
11000 Београд, Прерадовићева 2а
тел. 011/7292-218

Васпитач

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

УСЛОВИ: високо образовање васпитача на студијама првог степена или студијама другог степена или студијама у трајању од
три године или на основним студијама у трајању од најмање
четири године или више образовање васпитача; образовање
из психолошких, педагошких и методичких дисциплина стечено
на високошколској установи у току студија или након дипломирања, од најмање 30 бодова и 6 бодова праксе у установи, у
складу са Европским системом преноса бодова, без обзира на
радно искуство; да кандидат има психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом - уверење о здравственој
способности; да није осуђиван правноснажном пресудом за
кривична дела утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања и васпитања; држављанство Републике Србије; да зна језик на ком се остварује васпитно-образовни рад.
ОСТАЛО: Уз пријаву доставити: оверену фотокопију дипломе о
одговарајућој стручној спреми или уверења о стеченој стручној
спреми, извод из матичне књиге рођених (фотокопија), уверење
о држављанству (фотокопија), ако кандидат није стекао одговарајуће образовање на српском језику - уверење да је положио
испит из српског језика са методиком по програму одговарајуће
високошколске установе, уверење да кандидат није осуђиван
установа прибавља службеним путем. Непотпуне, неуредне и
неблаговремене пријаве неће бити узете у разматрање. Рок за
подношење пријава је 8 дана од дана објављивања, на адресу
установе, поштом или лично, од 09,00 до 15,00 часова.

Сарадник за превентивну здравствену
заштиту

на одређено време ради замене одсутног запосленог
преко 60 дана

УСЛОВИ: средње образовање у области медицинских наука општи и педијатријски смер, две године радног искуства, поседовање лиценце - обавезно полагање испита, посебна здравствена и психофизичка способност за рад са децом предшколског
узраста, могућа провера психофизичких и радних способности,
уверење о здравственој способности, да кандидат није осуђиван правноснажном пресудом за кривична дела утврђена у чл.
120 став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања и
васпитања, држављанство Републике Србије.
ОСТАЛО: Уз пријаву доставити: оверену фотокопију дипломе о
одговарајућој стручној спреми или уверења о стеченој стручној
спреми, извод из матичне књиге рођених (фотокопија), уверење
о држављанству (фотокопија), уверење да кандидат није осуђиван установа прибавља службеним путем. Непотпуне, неуредне
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и неблаговремене пријаве неће бити узете у разматрање. Рок за
подношење пријава је 8 дана од дана објављивања, на адресу
установе, поштом или лично, од 09,00 до 15,00 часова.

Медицинска сестра - васпитач

на одређено време ради замене одсутног запосленог
преко 60 дана
5 извршилаца

УСЛОВИ: IV степен стручне спреме, средња медицинска школа - васпитачки смер, без обзира на радно искуство; да кандидат има психичку, физичку и здравствену способност за рад са
децом, уверење о здравственој способности, да није осуђиван
правноснажном пресудом за кривична дела утврђена у чл. 120
став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања и васпитања, држављанство Републике Србије, да зна језик на ком се
остварује васпитно-образовни рад.
ОСТАЛО: Уз пријаву доставити: оверену фотокопију дипломе о
одговарајућој стручној спреми или уверења о стеченој стручној
спреми, извод из матичне књиге рођених (фотокопија), уверење
о држављанству (фотокопија), уверење да кандидат није осуђиван установа прибавља службеним путем. Непотпуне, неуредне
и неблаговремене пријаве неће бити узете у разматрање. Рок за
подношење пријава је 8 дана од дана објављивања, на адресу
установе, поштом или лично, од 09,00 до 15,00 часова.

Медицинска сестра - васпитач

на одређено време ради замене одсутног запосленог,
најдуже до 6 месеци

УСЛОВИ: IV степен стручне спреме, средња медицинска школа - васпитачки смер, без обзира на радно искуство; да кандидат има психичку, физичку и здравствену способност за рад са
децом - уверење о здравственој способности, да није осуђиван
правноснажном пресудом за кривична дела утврђена у чл. 120
став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања и васпитања; држављанство Републике Србије, да зна језик на ком се
остварује васпитно-образовни рад.
ОСТАЛО: Уз пријаву доставити: оверену фотокопију дипломе о
одговарајућој стручној спреми или уверења о стеченој стручној
спреми, извод из матичне књиге рођених (фотокопија), уверење
о држављанству (фотокопија), уверење да кандидат није осуђиван установа прибавља службеним путем. Непотпуне, неуредне
и неблаговремене пријаве неће бити узете у разматрање. Рок за
подношење пријава је 8 дана од дана објављивања, на адресу
установе, поштом или лично, од 09,00 до 15,00 часова.

Кувар

на одређено време до 6 месеци

УСЛОВИ: III, IV или V степен стручне спреме, КВ, ССС или ВКВ
кувар угоститељске струке куварског смера, без обзира на
радно искуство, уверење о здравственој способности; да није
осуђиван правноснажном пресудом за кривична дела утврђена
у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања
и васпитања; држављанство Републике Србије.
ОСТАЛО: Уз пријаву доставити: оверену фотокопију дипломе о
одговарајућој стручној спреми или уверења о стеченој стручној спреми, извод из матичне књиге рођених (фотокопија), уверење о држављанству (фотокопија), уверење да кандидат није
осуђиван установа прибавља службеним путем. Непотпуне,
неуредне и неблаговремене пријаве неће бити узете у разматрање. Рок за подношење пријава је 8 дана од дана објављивања, на адресу установе.
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Васпитач на реализацији припремнопредшколског програма

на одређено време до 12 месеци, а најдуже до
31.08.2016. године
3 извршиоца

УСЛОВИ: високо образовање васпитача на студијама првог степена или студијама другог степена или студијама у трајању од
три године или на основним студијама у трајању од најмање
четири године или више образовање васпитача; образовање
из психолошких, педагошких и методичких дисциплина стечено
на високошколској установи у току студија или након дипломирања, од најмање 30 бодова и 6 бодова праксе у установи, у
складу са Европским системом преноса бодова, без обзира на
радно искуство; да кандидат има психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом, уверење о здравственој способности; да није осуђиван правноснажном пресудом за кривична дела утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о основама
система образовања и васпитања; држављанство Републике
Србије; да зна језик на ком се остварује васпитно-образовни
рад.
ОСТАЛО: Уз пријаву доставити: оверену фотокопију дипломе о
одговарајућој стручној спреми или уверења о стеченој стручној
спреми, извод из матичне књиге рођених (фотокопија), уверење
о држављанству (фотокопија), ако кандидат није стекао одговарајуће образовање на српском језику - уверење да је положио
испит из српског језика са методиком по програму одговарајуће
високошколске установе, уверење да кандидат није осуђиван
установа прибавља службеним путем. Непотпуне, неуредне и
неблаговремене пријаве неће бити узете у разматрање. Рок за
подношење пријава је 8 дана од дана објављивања, на адресу
установе, поштом или лично, од 09,00 до 15,00 часова.

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
ШУМАРСКИ ФАКУЛТЕТ

11000 Београд, Кнеза Вишеслава 1
тел. 011/3053-990

Секретар факултета
на неодређено време

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме - правни факултет, радно искуство од најмање 5 година на пословима израде и примене прописа из области образовања и науке, познавање проблематике универзитетског образовања, познавање рада на
рачунару (Ms Office), познавање најмање једног светског језика
(предност - енглески језик), испуњава друге услове из акта о
систематизацији. Остали услови за пријем радника утврђени
су Статутом и Правилником о систематизацији послова и радних задатака радника Шумарског факултета. Пријаве са биографијом и доказима о испуњености услова из конкурса, достављају се надлежној служби Шумарског факултета у року од 8
дана од дана објављивања конкурса.

Први
утисак је
најважнији,
будите
испред свих

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

Наставник математике

на одређено време до 30.06.2016. године, са 50%
радног времена

УСЛОВИ: VII степен стручне спреме, професор математике,
односно дипломирани математичар, дипломирани математичар за теоријску математику и примене, дипломирани математичар за рачунарство и информатику, дипломирани математичар - информатичар и дипломирани математичар - математика
финансија.

Наставник биологије и хемије

на одређено време до 30.06.2016. године, са 40%
радног времена

УСЛОВИ: VII степен стручне спреме, дипломирани професор
биологије и хемије.

Наставник музичке уметности

на одређено време до 30.06.2016. године, са 5%
радног времена

УСЛОВИ: VII степен стручне спреме, дипломирани музички
педагог.
ОСТАЛО: За наведена радна места предвиђено је најмање три
године радног искуства и положен стручни испит. Уз пријаву
кандидат је дужан да поднесе: биографију и оверену фотокопију
дипломе о стеченом степену стручности. Кандидати који уђу у
ужи избор дужни су да доставе следећа документа: уверење
о држављанству, извод из матичне књиге рођених, уверење о
здравственој способности, уверење да кандидат није осуђиван
за кривично дело на безусловну казну затвора од најмање 6
месеци, односно за кривично дело које га чини неподобним за
рад у школи. Конкурс је отворен 8 дана од дана објављивања.

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

Ванредни професор/доцент за ужу научну
област Практично богословље
УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме, докторат православних
богословских наука из уже научне области за коју се конкурс
расписује, као и претходно завршене основне студије православне теологије, објављени стручни и научни радови претежно из области за коју се конкурс расписује и способност за
наставни и научни рад. Предност ће имати кандидати са радним искуством у академској настави и раду са студентима из
уже научне области. Остали услови конкурса предвиђени су
Законом о високом образовању (“Сл. гласник РС”, бр. 76/05,
97/08, 44/10, 93/12, 89/13, 99/2014, 45/2015 и 68/2015), Статутом Универзитета у Београду и Статутом Факултета и осталим
општим актима Универзитета и Факултета, у складу са којима ће бити извршен избор пријављених кандидата. Пријаве
кандидата са прилозима: биографија, библиографија (списак
научних и стручних радова), радови, дипломе о одговарајућој
стручној спреми, извод из матичне књиге рођених, уверење о
држављанству и благослов надлежног епископа, као и докази о
радном искуству, подносе се на адресу: Универзитет у Београду, Православни богословски факултет, Мије Ковачевића 11б, у
року од 8 дана од дана објављивања.
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УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
АРХИТЕКТОНСКИ ФАКУЛТЕТ

11000 Београд, Булевар краља Александра 73/II

Објављује конкурс за избор:

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

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

УСЛОВИ: Општи и посебни услови предвиђени су чланом 65
Закона о високом образовању (“Сл. гласник РС”, бр. 76/05,
100/07-аутентично тумачење, 97/08, 44/2010, 93/12, 89/13 и
99/14), Статутом Универзитета у Београду (“Гласник УБ”, бр.
162/11-пречишћен текст, 172/13 и 178/14) и Статутом Факултета (“Сл. билтен АФ”, бр. 89/12-пречишћен текст и 98/14) и
Законом о раду (“Сл. гласник РС”, бр. 24/05, 61/05, 54/09, 32/13
и 75/14). Пријаве кандидата са прилозима (биографија, оверене копије диплома, оверена копија уверења о држављанству,
списак радова) доставити на адресу: Универзитет у Београду,
Архитектонски факултет, Булевар краља Александра 73/II, са
назнаком: “За конкурс”. Рок за пријављивање је 15 дана од дана
објављивања

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

Редовни професор за ужу научну област
Рачунарска статистика
УСЛОВИ: научни назив доктора наука, научни, односно стручни
радови објављени у часописима или зборницима, са рецензијама, више научних радова од значаја за развој науке у ужој научној области објављених у међународним или водећим домаћим
часописима, са рецензијама, оригинално стручно остварење
(пројекат студија, патент, оригинални метод, нова сорта и
сл.), односно руковођење или учешће у научним пројектима,
објављен уџбеник, монографија, практикум или збирка задатака за ужу научну област за коју се бира, оригинално стручно
остварење и више радова саопштених на међународним или
домаћим научним скуповима, већи број научних радова који
утичу на развој научне мисли у ужој области, објављених у
међународним или водећим домаћим часописима, са рецензијама, већи број научних радова и саопштења изнетих на међународним или домаћим научним скуповима; остварени резултати
у развоју научно-наставног подмлатка на факултету, учешће у
завршним радовима на специјалистичким и дипломским академским студијама. Уз пријаву приложити: диплому о одговарајућој стручној спреми, биографију, списак радова и саме
радове.

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

УСЛОВИ: научни назив доктора наука из одговарајуће научне
области, научни, односно стручни радови објављени у часописима или зборницима, са рецензијама и способност за наставни рад, више научних радова од значаја за развој науке у ужој
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научној области, објављених у међународним или водећим
домаћим часописима, са рецензијама, оригинално стручно остварење, односно руковођење или учешће у научним пројектима, објављен уџбеник, монографија, практикум или збирка
задатака за ужу научну област за коју се бира и више радова
саопштених на међународним или домаћим научним скуповима.
Уз пријаву приложити: диплому о одговарајућој стручној спреми из одговарајуће научне области, биографију, списак радова
и саме радове.

Доцент за ужу научну област Операциона
истраживања
на одређено време од 5 година

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

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
ФАКУЛТЕТ БЕЗБЕДНОСТИ

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

Асистент за ужу научну област Студије
безбедности, наставни предмет
Криминологија
на одређено време од 3 године

УСЛОВИ: студент докторских студија који је претходне нивое
студија завршио са укупном просечном оценом најмање 8 и који
показује смисао за наставни рад или магистар правних наука
- VII/2 степен стручне спреме, коме је прихваћена тема докторске дисертације. Остали услови утврђени су одредбама Закона о високом образовању („Сл. гласник РС“, бр. 76/05, 100/07аутентично тумачење, 97/08 и 44/2010, 93/12, 89/13, 99/14) ) и
Статутом Факултета безбедности. Пријаве кандидата са прилозима подносе се у року од 15 дана од дана објављивања конкурса, Универзитету у Београду - Факултету безбедности лично
или путем поште.

КРИМИНАЛИСТИЧКО-ПОЛИЦИЈСКА АКАДЕМИЈА
11080 Земун, Цара Душана 196

Сарадник у настави за ужу научну област
Социолошке науке, за наставне предмете:
Социологија и социјална патологија и
Социологија и полицијска етика
на одређено време од 1 године

УСЛОВИ: завршене основне студије, филозофски факултет
- смер социологија или факултет политичких наука, студент
дипломских академских или специјалистичких студија који је
студије првог степена завршио са укупном просечном оценом
најмање 8. Кандидати поред општих услова треба да испуњавају и услове предвиђене одредбама Закона о високом образовању („Сл. гласник РС“, број 76/05, 100/07, 97/08, 44/10, 93/12,
89/13, 99/14, 45/15, 68/15) и Статута Криминалистичко-полицијске академије. Кандидат уз пријаву прилаже: биографију,
уверење о држављанству Републике Србије, извод из матичне
књиге рођених, уверење да против њега није покренут кривичНационална служба за запошљавање • www.nsz.gov.rs
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ни поступак, нити истрага (не старије од 6 месеци), диплому,
односно уверење о високој стручној спреми, диплому или уверење о стеченом одговарајућем стручном, академском односно
научном називу, списак научних и стручних радова, као и по
један примерак тих радова. Пријаве са биографијом и траженим
доказима о стеченом образовању достављају се на горенаведену адресу, у року од 8 дана од дана објављивања конкурса.
Пријаве поднете по истеку рока и пријаве без потребних доказа
неће се разматрати.

БОР
ТЕХНИЧКИ ФАКУЛТЕТ У БОРУ
19210 Бор, Војске Југославије 12

Универзитетски сарадник за ужу научну
област Хемија, хемијска технологија и
хемијско инжењерство
на одређено време од 3 године

УСЛОВИ: Поред општих услова предвиђених законом и Статутом Техничког факултета, као и Правилником о стицању звања
и заснивању радног односа универзитетских наставника на Универзитету у Београду, кандидат треба да испуњава и следеће
посебне услове за рад: VII/1 степен стручне спреме, дипломирани инжењер технологије - мастер, са завршеним технолошко-металуршким факултетом, студијског програма биохемијско
инжењерство и биотехнологија и уписане докторске академске
студије. Остали услови утврђени су одредбом члана 72 Закона
о високом образовању („Сл. гласник РС“, бр. 44/2010) и члана
109 Статута Техничког факултета у Бору. Уз пријаву на конкурс
неопходно је доставити доказе о испуњености услова (биографија, списак радова, копије научних и стручних радова, диплома о одговарајућој стручној спреми, извод из матичне књиге
рођених, уверење о држављанству, потврда надлежног органа о непостојању сметње из члана 62 став 4 Закона о високом
образовању (казнена евиденција МУП-а), документа у оригиналу или овереном препису и не старија од шест месеци). Непотпуне и неблаговремене пријаве неће бити разматране. Пријаве
на конкурс са доказима о испуњавању услова достављају се на
адресу: Технички факултет у Бору, Војске Југославије 12, 19210
Бор. Рок за пријаву по конкурсу је 15 дана од дана објављивања.

ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА
„НЕВЕН“

19320 Кладово, 22. септембар 54
тел. 019/801-841, 801-706

Сервирка

на одређено време ради замене привремено
одсутног запосленог

УСЛОВИ: I степен стручне спреме, завршена осмогодишња
школа; држављанство Републике Србије; психичка, физичка
и здравствена способност; 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 доставити: уверење о држављанству (не старије од 6
месеци), оверен препис/фотокопију сведочанства о завршеној
осмогодишњој школи, извод из матичне књиге рођених и радну
биографију (CV). Лекарско уверење изабрани кандидат подноси
пре закључења уговора о раду. Уверење о неосуђиваности прибавља установа. Фотокопије докумената морају бити оверене.
Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се разматрати.

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

Ч АЧ А К
ПРЕХРАМБЕНО-УГОСТИТЕЉСКА ШКОЛА
32000 Чачак, Стоје Тошић 23
тел. 032/330-323

Директор

на период од 4 године

УСЛОВИ: да кандидат поседује високо образовање у складу са
Законом о високом образовању на студијама другог степена,
дипломске академске студије - мастер, специјалистичке академске студије или специјалистичке струковне студије, у складу
са Законом о високом образовању („Сл. гласник РС“, број 76/05,
100/07 - аутентично тумачење, 97/08, 44/10, 93/12, 89/13, 99/14
и 45/15 - аутентично тумачење), почев од 10.09.2005. године
или на основним студијама у трајању од најмање четири године,
по пропису који је уређивао високо образовање до 10.09.2005.
године, и то за наставника у подручјима рада: хемија, неметали
и графичарство или пољопривреда, производња и прерада хране или трговина, угоститељство и туризам или за педагога или
психолога; да кандидат има дозволу за рад (положен стручни
испит или испит за лиценцу за наставника или педагога или
психолога); да има обуку и положен испит за директора установе, најмање 5 година рада у установи на пословима образовања
и васпитања, након стеченог одговарајућег образовања; да има
психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и
ученицима; да није осуђиван 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 ком се остварује образовно-васпитни
рад у школи. Директор се бира на период од 4 године. Рок за
пријављивање је 15 дана од дана објављивања у публикацији
„Послови“.
ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс кандидат треба да поднесе: уверење о држављанству Републике Србије (не старије од 6 месеци), извод из матичне књиге рођених (не старије од 6 месеци),
оверен препис или оверену фотокопију дипломе о стеченом
образовању, оверен препис или оверену фотокопију уверења
о положеном стручном испиту, односно испиту за лиценцу за
наставника или педагога или психолога, потврду о радном
искуству у установи од најмање 5 година на пословима образовања и васпитања, након стеченог одговарајућег образовања,
писмени доказ да зна српски језик на ком се остварује образовно-васпитни рад у школи (ако одговарајуће образовање није
стечено на српском језику, кандидат доставља писмени доказ
да је положио испит из српског језика по програму одговарајуће
високошколске установе) и радну биографију. Потпуном пријавом сматра се пријава која садржи радну биографију и све доказе о испуњености услова за избор чије се прилагање захтева
конкурсом. Уверење о положеном испиту за директора се не
прилаже, јер надлежни министар није донео подзаконски акт
о испиту за директора установе. Кандидат који буде изабран
биће у обавези да положи испит за директора установе, сходно роковима прописаним Законом о основама система образовања и васпитања и условима које пропише надлежни министар. Лекарско уверење да је психички, физички и здравствено
способан за рад са ученицима изабрани кандидат подноси пре
закључења уговора о раду. Доказ о неосуђиваности кандидата
прибавља школа, пре доношења одлуке о избору. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узети у разматрање. Пријаве
на конкурс са документацијом слати поштом на адресу школе,
са назнаком: „Конкурс за избор директора“ или предати лично
у секретаријату школе, од 8 до 14 часова. Ближе информације
могу се добити на број телефона: 032/330-323.
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ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА
„НАША РАДОСТ“

32240 Лучани, Радничка бб
тел. 032/817-339
e-mail: vrticlucani@open.telekom.rs

Васпитач

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

УСЛОВИ: Поред општих законом предвиђених услова, кандидат мора да испуњава и следеће посебне услове: васпитач који је стекао образовање на студијама другог степена (мастер
академске студије, специјалистичке академске студије или специјалистичке струковне студије), према прописима који уређују
високо образовање, на основним студијама у трајању од најмање четири године или васпитач са стеченим одговарајућим
високим образовањем на студијама првог степена (основне
академске, односно струковне студије), студијама у трајању од
три године или вишим образовањем. Кандидат треба да има
психичку, физичку и здравствену способност за рад у образовној установи, 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. Уз пријаву поднети: оверен препис (фотокопија)
дипломе о стеченој стручној спреми, уверење о држављанству, извод из матичне књиге рођених. Изабрани кандидат пре
закључивања уговора о раду дужан је да достави лекарско уверење о здравственој способности. Уверење о неосуђиваности
прибавља установа. Фотокопије докумената морају бити оверене, документација не старија од 6 месеци. Пријаве слати на
наведену адресу, у року од 8 дана од дана објављивања конкурса, са назнаком: „Конкурс за васпитача“.

ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА „БАЈКА”
32250 Ивањица, Косовска 48

Стручни сарадник - педагог за физичко
васпитање
на одређено време до 1. јуна 2016. године

УСЛОВИ: високо образовање на студијама другог степена
(дипломске академске студије - мастер, специјалистичке академске студије или специјалистичке струковне студије) или
завршено високо образовање на основним студијама у трајању
од најмање четири године, по пропису који је уређивао високо образовање до 10.09.2005. године. Поред наведених услова,
кандидати треба да испуњавају и услове из члана 120 Закона о
основама система образовања и васпитања („Сл. гласник РС”,
бр. 72/2009, 52/2011, 55/2013, 35/2015 - аутентично тумачење
и 68/2015). Пријаве на оглас достављају се писмено, путем
поште, на адресу: Предшколска установа „Бајка“, Косовска 48,
32250 Ивањица, у року од 8 дана од дана објављивања огласа у публикацији „Послови“. Уз пријаву на конкурс кандидати
достављају, у оригиналу или овереној фотокопији: диплому о
стеченом образовању, уверење да нису осуђивани 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), лекарско уверење
изабрани кандидат ће доставити пре закључења уговора о
раду, уверење о држављанству Републике Србије (не старије од
шест месеци), извод из матичне књиге рођених, радну биографију (осим за кандидате који први пут заснивају радни однос).
Кандидате који уђу у ужи избор за радно место стручног сарадника - педагога за физичко васпитање, директор установе ће
упутити на психолошку процену способности, коју врши надлежна служба за послове запошљавања. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће бити разматране. Пријаве слати у затвореној
коверти, на адресу установе, са назнаком: „За конкурс“.
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КОСОВСК А МИТРОВИЦ А
УНИВЕРЗИТЕТ У ПРИШТИНИ
ФИЛОЗОФСКИ ФАКУЛТЕТ

38220 Косовска Митровица, Филипа Вишњића бб
тел. 028/425-473, 028/425-475
Студијски програм за психологију:

Сарадник у настави за научну област
Психолошке науке, ужу научну област
Општа психологија и мерење у психологији
на одређено време
2 извршиоца

УСЛОВИ: Поред општих услова предвиђених Законом о раду,
кандидати за наставника треба да испуњавају и посебне услове
предвиђене чланом 64 и 65 Закона о високом образовању Републике Србије („Сл. гласник РС“, број 76/2005, 100/2007 - аутентично тумачење, 97/2008, 44/2010, 93/2012, 89/2013, 99/2014,
45/15 - аутентично тумачење и 68/15), Статутом Филозофског факултета и Правилником о ближим условима за избор у
звање наставника Универзитета у Приштини са привременим
седиштем у Косовској Митровици. Пријаве кандидата са прилозима (биографија, списак научних радова, радови, дипломе о одговарајућој стручној спреми, извод из матичне књиге
рођених, уверење да против кандидата није покренута истрага
нити подигнута оптужница, уверење о држављанству Републике Србије), подносе се на адресу: Филозофски факултет, Филипа Вишњића бб, 38220 Косовска Митровица, са назнаком: „За
конкурс“. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће бити разматране. Рок за подношење пријава је 8 дана од дана објављивања конкурса. Обавештења се могу добити и на бројеве телефон: 028/425-473 и 425-475.

К РА Г У Ј Е В А Ц
ФИЛОЛОШКО-УМЕТНИЧКИ ФАКУЛТЕТ
34000 Крагујевац, Јована Цвијића бб
тел. 034/500-125, 500-126

Сарадник у звање самосталног уметничког
сарадника (пијанисте) за ужу уметничку
област Клавир
на одређено време 5 година

УСЛОВИ: одговарајуће високо образовање из области за коју
се бира, са укупном просечном оценом најмање 8, високи уметнички резултати и изразита способност за уметничку сарадњу
и наставни рад. За избор у звање вишег уметничког сарадника
предвиђена је аудиција. Општи и посебни услови предвиђени су
чл. 70 Закона о високом образовању („Сл. гласник РС“, бр.76/05,
100/07, 97/08, 44/10, 93/12, 89/13, 99/2014), Законом о раду („Сл.
гласник РС“, бр. 24/05, 61/05, 54/09, 32/13, 75/2014), Статутом
Филолошко-уметничког факултета Универзитета у Крагујевцу
(пречишћен текст, бр. 01-1336 од 30.04.2015. године) - (www.
filum.kg.ac.rs) и другим актима Факултета и Универзитета у Крагујевцу. Документа која је потребно доставити: пријава на конкурс, биографија и стручна биографија (на CD-у и у штампаној
форми), оверене копије диплома свих нивоа студија, оверена
копија извода из матичне књиге рођених, уверење о држављанству (оригинал), потврда надлежног органа (полицијске управе)
да кандидат није осуђиван за кривична дела предвиђена чланом 62 став 4 Закона о високом образовању (оверена копија),
мишљење студената формирано на основу анкете (за кандидате који имају педагошко искуство у високошколској установи).
Фотокопије докумената морају бити оверене и не старије од 6
месеци. Непотпуне и неблаговреме пријаве, као и документација кандидата који не испуњавају услове конкурса неће се узимати у разматрање. Сва документација и радови достављају се
Служби за опште и правне послове ФИЛУМ-а, у згради Друге
крагујевачке гимназије или поштом. Рок за подношење пријава
је 8 дана од дана објављивања конкурса.
Национална служба за запошљавање • www.nsz.gov.rs
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УНИВЕРЗИТЕТ У КРАГУЈЕВЦУ
ПРИРОДНО-МАТЕМАТИЧКИ ФАКУЛТЕТ
34 000 Крагујевац, Радоја Домановића 12
тел. 034/336-223

Доцент за ужу научну област Информатика
у физици
у Институту за физику, на одређено време 5 година

УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме, докторат из области
физичких наука. Остали услови утврђени су Законом о високом образовању („Сл. гласник РС“, 76/05, 100/07, 97/08, 44/10,
93/12, 89/13, 99/14, 45/15 и 68/15), Статутом Универзитета у
Крагујевцу, Правилником о ближим условима и поступку за
избор у звање наставника Универзитета у Крагујевцу, Статутом
Факултета и Правилником о систематизацији послова и радних
задатака Факултета, у складу са којима ће бити извршен избор
пријављених кандидата.

Сарадник у настави за ужу научну област
Програмирање
у Институту за математику и информатику, на
одређено време једна година

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, дипломирани математичар или дипломирани математичар - информатичар, информатичар, са укупном просечном оценом најмање осам (8) на
студијама првог степена и уписане мастер академске или специјалистичке студије уже научне области за коју се бира. Остали
услови утврђени су Законом о високом образовању („Сл. гласник РС“, 76/05, 100/07,97/08, 44/10, 93/12, 89/13, 99/14, 45/15 и
68/15), Статутом Факултета и Правилником о систематизацији
послова и радних задатака Факултета, у складу са којима ће
бити извршен избор пријављених кандидата.

графију са подацима о досадашњем раду, оверену фотокопију
дипломе о стеченој одговарајућој стручној спреми и списак и
сепарате објављених радова, односно радова за који поседују
потврду да су прихваћени за објављивање до момента пријаве
на конкурс. Кандидати су такође дужни да уз пријаву на конкурс доставе и одговарајуће доказе надлежних органа поводом
чињенице да нису правоснажном пресудом осуђени за кривично
дело против полне слободе, фалсификовања јавне исправе коју
издаје високошколска установа или примања мита у обављању
послова у високошколској установи. Рок за пријављивање је 15
дана од дана објављивања конкурса. Неблаговрмене и непотпуне пријаве неће се разматрати.

ОШ „СЛАВКО ПОПОВИЋ“
34305 Даросава
тел. 034/6741-105

Директор

на мандатни период од 4 године

УСЛОВИ: Кандидат за наведено радно место треба да испуњава опште услове предвиђене чл. 24 до 29 Закона о раду, као и
посебне услове предвиђене чланом 120 Закона о основама система образовања и васпитања, и то: да има одговарајуће образовање; 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 (доказ прибавља
школа); држављанство Републике Србије и да зна језик на коме
се остварује образовно-васпитни рад. Дужност директора шко-

Сарадник у настави за ужу научну област
Вештачка интелигенција
у Институту за математику и информатику, на
одређено време једна година

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, дипломирани математичар или дипломирани математичар - информатичар, информатичар, са укупном просечном оценом најмање осам (8) на
студијама првог степена и уписане мастер академске или специјалистичке студије уже научне области за коју се бира. Остали услови утврђени су Законом о високом образовању („Сл.
гласник РС“, 76/05, 100/07, 97/08, 44/10, 93/12, 89/13, 99/14,
45/15 и 68/15), Статутом Факултета и Правилником о систематизацији послова и радних задатака Факултета, у складу са
којима ће бити извршен избор пријављених кандидата.

Сарадник у настави за ужу научну област
Математичка анализа са применама
у Институту за математику и информатику, на
одређено време једна година
2 извршиоца

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, дипломирани математичар или дипломирани математичар - информатичар, информатичар, са укупном просечном оценом најмање осам (8) на
студијама првог степена и уписане мастер академске или специјалистичке студије уже научне области за коју се бира. Остали
услови утврђени су Законом о високом образовању („Сл. гласник РС“, 76/05, 100/07, 97/08, 44/10, 93/12, 89/13, 99/14,45/15 и
68/15), Статутом Факултета и Правилником о систематизацији
послова и радних задатака Факултета, у складу са којима ће
бити извршен избор пријављених кандидата.
ОСТАЛО: Кандидати који конкуришу поред општих услова треба да испуњавају и посебне услове прописане законом и наведеним општим актима. Уз пријаву неопходно је доставити биоБесплатна публикација о запошљавању
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ле може да обавља лице које има одговарајуће образовање из
члана 8 став 2 и 4 Закона о основама система образовања и
васпитања, дозволу за рад (лиценцу), обуку и положен испит
за директора установе и најмање 5 година рада у установи на
пословима образовања и васпитања, након стеченог одговарајућег образовања, као и степен и врсту образовања како су
предвиђени Правилником о степену и врсти образовања наставника у основној школи („Службени гласник РС - Просветни гласник“, бр. 11/12 и 15/13). Изузетно, дужност директора основне
школе може да обавља лице које има одговарајуће образовање
из чл. 8 став 3 Закона о основама система образовања и васпитања за наставника те врсте школе, дозволу за рад, обуку и
положен испит за директора установе и најмање десет година
рада у установи на пословима образовања и васпитања, након
стеченог одговарајућег образовања, ако се на конкурс не пријави ниједан кандидат са одговарајућим образовањем из члана 8
став 2 Закона о основама система образовања и васпитања. На
поновљеном конкурсу кандидати који имају одговарајуће образовање из чл. 8 ст. 2 и 3 Закона о основама система образовања
и васпитања равноправни су.
ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс кандидат треба да достави следећа документа, у оригиналу или овереној фотокопији: уверење о држављанству Републике Србије (не старије од шест
месеци), извод из матичне књиге рођених (не старији од шест
месеци), оверен препис или оверену фотокопију дипломе о
стеченом одговарајућем образовању, доказ о знању језика
на којем се изводи образовно-васпитни рад у школи (уколико
одговарајуће образовање није стечено на том језику), оверен
препис или оверену фотокопију уверења о положеном стручном испиту, односно испиту за лиценцу, уверење о положеном
испиту за директора установе (с обзиром да Министарство просвете није организовало полагање испита за директора установе, пријава која не садржи наведени документ неће се сматрати непотпуном, а изабрани кандидат биће у обавези да у
законском року положи испит за директора), лекарско уверење
да има психичку, физичку и здравствену способност за рад са
децом и ученицима (овај докуменат доставља изабарани кандидат пре закључења уговора о раду), потврду о радном стажу
у области образовања и васпитања, радну биографију. Пријаве
на конкурс слати у затвореној коверти, са назнаком: „За конкурс“, на горенаведену адресу школе или доставити лично у
канцеларији секретара школе. Рок за пријаву је 15 дана. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узимати у разматрање.
Ближе информације о конкурсу могу се добити у секретаријату школе или на број телефона: 034/6741-105, до 12,00 часова
радним данима.

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

Наставник у звању ванредног или редовног
професора за ужу привредноправну научну
област
УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме, доктор правних наука,
односно да испуњава услове из чл. 64, а на период сагласан чл.
65 Закона о високом образовању и други општи и посебни услови прописани чланом 62 ст. 4 Закона о високом образовању,
Статутом и другим актима Правног факултета у Крагујевцу.
Пријаве са доказима о испуњености услова конкурса слати на
горенаведену адресу. Рок за пријаву је 15 дана.
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ОСНОВНА ШКОЛА
„21. ОКТОБАР“

34000 Крагујевац, Милована Глишића 13
тел. 034/6302-785

Секретар школе

на одређено време ради замене одсутног запосленог
преко 60 дана

УСЛОВИ: одговарајућа стручна спрема, у складу са чланом 68
став 2 Закона о основама система образовања и васпитања
(„Службени гласник РС“, број 72/09, 52/11 и 55/13); да кандидат има психичку, здравствену и физичку способност за рад
са децом и ученицима (уверење прилаже кандидат који буде
примљен по конкурсу, пре закључења уговора о раду); да није
осуђиван правоснажном пресудом за кривична дела утврђена
у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања и васпитања (уверење прибавља школа), да је држављанин Републике Србије, да зна језик на коме се остварује образовно-васпитни рад. Уз пријаву на конкурс кандидат мора да
приложи: оверену копију дипломе о стеченој стручној спреми,
извод из књиге рођених и уверење о држављанству (не старије од 6 месеци). Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се
узети у разматрање. Пријаве на конкурс са доказима о испуњености услова за рад на наведеним пословима слати поштом на
горенаведену адресу школе, у року од 8 дана од дана објављивања. Додатне информације код секретара школе, телефон:
034/ 6302-785.

ОСНОВНА ШКОЛА
„СРЕТЕН МЛАДЕНОВИЋ“
34321 Десимировац
тел. 034/561-539

Директор

на мандатни период од 4 године

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме и да кандидат испуњава
услове из чл. 8 став 2 и члана 120 Закона о основама система
образовања и васпитања („Сл. гласник РС“, бр. 72/09, 52/11 и
55/13), односно да има одговарајуће високо образовање прописано одредбом чл.8 став 2 Закона о основама система образовања и васпитања, која прописује да наставник и стручни
сарадник јесте лице које је стекло одговарајуће високо образовање стечено на студијама другог степена (мастер академске
студије, специјалистичке академске студије или специјалистичке струковне студије), у складу са Законом о високом образовању („Сл. гласник РС“, бр. 76/05,100/07 - аутентично тумачење
и 97/08 и 44/10), или на основним студијама у трајању од најмање четири године, по пропису који је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. године, за наставника школе,
педагога или психолога, да је држављанин Републике Србије,
да има дозволу за рад (лиценцу), односно положен стручни испит, обуку и положен испит за директора школе (кандидат изабран за директора школе дужан је да положи испит за
директора у року од годину дана од дана ступања на дужност,
а сходно условима прописаним Законом о основама система
образовања и васпитања); поседовање психичке, физичке и
здравствене способности за рад са децом: пет година радног
стажа у области образовања и васпитања; да кандидат није
осуђиван правоснажном пресудом за кривична дела утврђена
у члану 120 став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања и васпитања. Кандидат је дужан да уз пријаву са школско-образовном и радно-професионалном биографијом достави
школи и следећу документацију: уверење о држављанству (не
старије од шест месеци), оверену копију/препис дипломе о стеченој стручној спреми, оверену копију/препис уверења о положеном стручном испиту, потврду о радном стажу са подацима
о пословима и задацима које је обављао, потврду о кретању
у служби, предлог програма рада директора школе, лекарско
уверење (не старије од шест месеци, доставља изабрани канНационална служба за запошљавање • www.nsz.gov.rs
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дидат у року од три дана од дана доношења одлуке школског
одбора); уверење о положеном испиту за директора школе се
не доставља, с обзиром да Министарство просвете, науке и технолошког развоја није организовало обуку и полагање испита
за директора школе (изабрани кандидат биће дужан да у законском року исти положи, када министар пропише услове, програм обуке програм и начин полагања испита за директора);
уверење да кандидат није осуђиван правоснажном пресудом
прибавља школа по службеној дужности; оверену фотокопију
или оригинални извод из матичне књиге рођених (не старији од
шест месеци). Пријаве на конкурс са потребном документацијом
о испуњености услова доставити лично или на адресу школе, у
року од 15 дана од дана објављивања. Додатне информације о
конкурсу могу се добити код секретара школе, на број: 034/561539.

тора школе се не прилаже, с обзиром да министарство надлежно за послове просвете није организовало полагање наведеног
испита, па се пријава која не буде садржала наведени документ
неће сматрати непотпуном, а изабрани кандидат ће бити у обавези да у заказаном року положи испит за директора школе.
Уверење да кандидат није осуђиван за дела утврђена у чл. 120
став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања и васпитања - прибавља школа из казнене евиденције МУП-а, за све
кандидате. Уверење о здравственом стању - лекарско уверење
са утврђеним психичким, физичким и здравственим способностима за рад са децом и ученицима, доставља се пре закључења
уговора о раду. Директор се бира на период од четири године.
Рок за пријављивање на конкурс је 15 дана од дана објављивања. Пријаве слати на горенаведену адресу. Непотпуне и
неблаговремене пријаве неће бити разматране.

КРУШЕВАЦ
ОШ „ЈОВАН ЈОВАНОВИЋ ЗМАЈ“

ЛОЗНИЦ А
ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА
„НАША РАДОСТ“

37000 Крушевац, Блаже Думовића 66
тел. 037/3421-521

Директор

на период од 4 године

УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава и следеће услове: да
има одговарајуће високо образовање из члана 8 став 2 тачке
1 и 2 Закона о основама система образовања и васпитања, за
наставника основне школе, педагога или психолога, стечено на
студијама другог степена (мастер академске студије, специјалистичке академске студије или специјалистичке струковне
студије), по пропису који уређује високо образовање почев
од 10.09.2005. године или на основним студијама у трајању од
најмање 4 године, по пропису који је уређивао високо образовање до 10.09.2005. године; да поседује дозволу за рад, обуку и положен испит за директора установе (изабрани кандидат
биће у обавези да у законском року положи испит за директора, након што министар просвете, науке и технолошког развоја
донесе подзаконски акт о полагању испита за директора школе)
и најмање 5 година рада у установи на пословима образовања
и васпитања, након стеченог одговарајућег образовања; да има
психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и
ученицима; да није осуђиван 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. С обзиром да је ово поновљени конкурс, због тога што се
на претходно расписане конкурсе није пријавио ниједан кандидат, за директора школе може да буде изабран и наставник
који, уз испуњеност осталих услова, има одговарајуће образовање из члана 8 став 3 Закона о основама система образовања
и васпитања (високо образовање на студијама првог степена,
студијама у трајању од три године или више образовање) и
најмање десет година рада у установи на пословима образовања и васпитања, након стеченог одговарајућег образовања.
Кандидати са одговарајућим образовањем из члана 8 став 2 и
кандидати са одговарајућим образовањем из члана 8 став 3
наведеног закона на овом конкурсу су равноправни. Уз пријаву
кандидат подноси: оригинал, оверен препис или оверену фотокопију дипломе о завршеном одговарајућем образовању, оригинал, оверен препис или оверену фотокопију уверења о положеном стручном испиту - испиту за лиценцу, доказ/потврду о
раду у установи на пословима образовања и васпитања, након
стеченог одговарајућег образовања, уверење о држављанству
Републике Србије (не старије од 6 месеци, оригинал или оверену фотокопију), извод из матичне књиге рођених - нови образац
(оригинал или оверену фотокопију), доказ о знању језика на
коме се остварује образовно-васпитни рад (осим кандидата који
су одговарајуће образовање стекли на том језику), преглед кретања у служби са биографским подацима; оквирни план рада за
време мандата, доказе о поседовању организационих способности (факултативно), уверење о положеном испиту за дирекБесплатна публикација о запошљавању

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

Директор

на период од 4 године

УСЛОВИ: да је кандидат стекао високо образовање на студијама
другог степена (мастер академске студије, специјалистичке академске студије или специјалистичке струковне студије), по пропису који уређује високо образовање почев од 10. септембра
2005. године или на основним студијама у трајању од најмање
четири године, по пропису који је уређивао високо образовање
до 10. септембра 2005. године; да има дозволу за рад, обуку и
положен испит за директора установе и најмање 5 година рада у
предшколској установи на пословима образовања и васпитања,
након стеченог одговарајућег образовања, да је стекао одоговарајуће високо образовање на студијама првог степена (основне
академске, односно струковне студије), студијама у трајању од
три године или више образовање и најмање десет година рада
у предшколској установи на пословима васпитања и образовања након стеченог одговарајућег образовања; да има психичку, физичку и здравствену спосбност за рад са децом; да није
осуђиван правоснажном пресудом за кривична дела утврђена у
чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања и
васпитања (прибавља установа); да је држављанин РС; да зна
језик на коме се остварује образовно-васпитни рад.
ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс кандидат треба да приложи:
уверење о држављанству, оверен препис/фотокопију дипломе
о стеченој стручној спреми, оверен препис/фотокопију дипломе о положеном стручном испиту, потврду о радном искуству,
преглед кретања у служби са биографским подацима, доказе о
својим стручним и организационим способностима. Пријаве са
потребном документацијом о испуњености услова подносе се
лично или поштом на адресу школе, у року од 15 дана од дана
објављивања конкурса.

ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА
„НАША РАДОСТ“
15314 Крупањ, Мачков Камен 5
тел. 015/581-260

Васпитач

на одређено време, са 75% радног времена, путујући
васпитач: Церовац -Врбић и Богоштица - Толисавац
2 извршиоца

УСЛОВИ: високо образовање на студијама другог или првог
степена за образовање васпитача, у складу са Законом о високом образовању или VI степен стручне спреме, виша школа за
образовање васпитача; поседовање опште здравствене способ09.09.2015. | Број 638 |
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ности; држављанство РС; неосуђиваност правоснажном пресудом за кривична дела утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона
о основама система образовања и васпитања. Уз пријаву доставити: уверење о држављанству или извод из матичне књиге
рођених, оверен препис или фотокопију дипломе о стеченом
образовању, доказ о неосуђиваности. Пријаве слати на адресу
установе, у року од 8 дана од дана објављивања, са назнаком:
„За конкурс“. Неблаговремене и непотпуне пријаве се неће узимати у разматрање.

дана истека рока за подношење пријава. Психолошку процену
способности кандидата за рад са децом и ученицима извршиће
Национална служба за запошљавање, применом стандардизованих поступака. Директор доноси одлуку о избору кандидата у року од 8 дана од дана добијања резултата психолошке
процене способности за рад са децом и ученицима. Пријаве са
документацијом о испуњености свих услова конкурса доставити
лично или поштом на горенаведену адресу. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће бити разматране.

НИШ
ВИСОКА ШКОЛА ЗА ВАСПИТАЧЕ
СТРУКОВНИХ СТУДИЈА

НОВИ ПА ЗАР
СРЕДЊА ШКОЛА
НОВИ ПАЗАР

18220 Алексинац, Пиварска бб

Наставник за ужу област Ликовна уметност
УСЛОВИ: завршен факултет ликовне уметности; завршене
последипломске студије и одбрањена докторска дисертација;
радно искуство 5 година. Кандидат уз пријаву треба да достави:
оверену фотокопију дипломе основних студија, оверену фотокопију дипломе о стеченом академском називу доктора наука,
извод из матичне књиге држављана (не старији од 6 месеци),
уверење да није кажњаван за кривична дела која га чине неподобним за обављање послова у просвети (не старије од 6 месеци), преглед кретања у служби са биографским подацима, списак научних и стручних радова, као и саме радове (објављени
радови се враћају након спроведеног поступка избора у звање
професора струковних студија), уверење о дужини радног стажа. Рок за пријаву на конкурс је 15 дана. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узимати у разматрање.

ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА
„ПРВА РАДОСТ“
18240 Гаџин Хан, Светог Саве бб

Васпитач

за рад у издвојеном одељењу у Заплањској
Топоници, у васпитној групи припремног
предшколског програма, на одређено време до
повратка запослене са породиљског одсуства

УСЛОВИ: одговарајуће високо образовање за васпитаче на
студијама другог степена (мастер академске студије, специјалистичке академске студије или специјалистичке струковне
студије) или на студијама првог степена (основне академске,
односно струковне студије), студијама у трајању од 3 године
или више образовање или на основним студијама у трајању од
најмање 4 године; психичка, физичка и здравствена способност
за рад са децом (лекарско уверење доставља изабрани кандидат, 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 (уверење прибавља установа за кандидате који уђу у
ужи избор); држављанство Републике Србије; знање језика на
ком се остварује образовно-васпитни рад. Васпитач мора да има
образовање из психолошких, педагошких и методичких дисциплина из члана 8 став 4 Закона о основама система образовања
и васпитања. Васпитач 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 чл. 8 ст.
4 Закона о основама система образовања и васпитања. Васпитач деце са средњим образовањем не мора да има образовање
из чл. 8 ст. 4 ЗОСОВ. Уз пријаву доставити: оверену фотокопију дипломе или уверења о стеченој стручној спреми, уверење
о држављанству РС (копија не старија од 6 месеци), извод из
матичне књиге рођених (копија не старија од 6 месеци). У
поступку одлучивања о избору васпитача, директор врши ужи
избор кандидата које упућује на претходну психолошку процену
способности за рад са децом и ученицима, у року од 8 дана од
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36300 Нови Пазар, Саве Ковачевића бб
тел. 020/320-768, 020/321-289, 062/661-865

Наставник основа економије

на одређено време, са 30% радног времена

УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава услове прописане Законом о основама система образовања и васпитања и да има одговарајуће образовање према Правилнику о врсти стручне спреме
наставника и стручних сарадника у средњој школи. Уз пријаву
кандидат треба да приложи следеће доказе: диплому о стеченој
стручној спреми (оригинал или оверену фотокопију), уверење
о држављанству, лекарско уверење о општој психофизичкој
здравственој способности за рад у средњој школи (подноси се
при закључивању уговора о раду), уверење суда да се против
кандидата не води истрага нити да је подигнута оптужница
(оригинал или оверена фотокопија). Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узимати у разматрање. Рок за подношење
пријаве је 8 дана. Пријаве на конкурс слати на адресу: Средња
школа Нови Пазар, Саве Ковачевића бб, 36300 Нови Пазар;
e-mail: srednjaskolanp@gmail.com.

НОВИ СА Д
ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА
„ЉУБА СТАНКОВИЋ“

21300 Беочин, Доситеја Обрадовића бб

Сервирка

у објекту установе у Раковцу, на одређено време до
краја школске године (31.08.2016. године)

УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава следеће услове: да има
завршену основну школу; да има психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и ученицима; да није осуђиван правноснажном пресудом за кривична дела утврђена у чл.
120 став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања и
васпитања; да је држављанин Републике Србије; да има положен курс хигијенског минимума. Уз пријаву на конкурс кандидат
треба да приложи: оверену фотокопију сведочанства о завршеној основној школи, уверење или оверену фотокопију уверења
о држављанству (не старије од 6 месеци), извод или оверену
фотокопију извода из матичне књиге рођених (важеће), уверење о положеном испиту о знањима о хигијени намирница и
о личној хигијени (хигијенски минимум) - оригинал или оверену фотокопију, фотокопију личне карте. Рок за пријављивање
на конкурс је 8 дана од дана објављивања. Неблаговремене и
непотпуне пријаве неће се узети у разматрање. Пријаву и доказе о испуњености услова доставити на адресу: Предшколска
установа „Љуба Станковић“ Беочин, Доситеја Обрадовића бб,
21300 Беочин или лично код секретара установе, са назнаком:
„Пријава на конкурс - сервирка”.

Национална служба
за запошљавање
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ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА
„ПЛАВИ ЧУПЕРАК“
21240 Тител, Доситејева бб

Васпитач

на одређено време ради замене одсутног запосленог
преко 60 дана

УСЛОВИ: више или високо образовање васпитача на студијама првог степена или студијама другог степена или студијама
у трајању од три године или на основним студијама трајању од
најмање 4 године или више образовање васпитача; да кандидат
има образовање из психолошких, педагошких и методичких дисциплина стечено на високошколској установи у току студија или
након дипломирања од најмање 30 бодова и 6 бодова праксе у
установи, у складу са Европским системом преноса бодова; без
обзира на радно искуство; да кандидат има психичку, физичку
и здравствену способност за рад са децом - уверење о здравственој способности; да није осуђиван правоснажном пресудом
за кривична дела утврђена у члану 120 став 1 тачка 3 Закона
о основама система образовања и васпитања; држављанство
Републике Србије.
ОСТАЛО: Уз пријаву доставити: оверену фотокопију дипломе о
одговарајућој стручној спреми или уверење о стеченој стручној
спреми, извод из матичне књиге рођених - оригинал или оверена фотокопија, уверење о држављанству - оригинал или оверена фотокопија. Уверење да кандидат није осуђиван установа
прибавља службеним путем. Непотпуне, неуредне и неблаговремене пријаве неће бити узете у разматрање. Рок за подношење пријава је 8 дана од дана објављивања у публикацији
„Послови“, на адресу установе, поштом или лично, од 8 до 14
часова.

БАЛЕТСКА ШКОЛА НОВИ САД
21000 Нови Сад, Јеврејска 7
тел. 021/529-225

Професор српског језика

са 70% радног времена, на одређено време до
повратка запосленог са неплаћеног осуства (Средња
школа)

УСЛОВИ: (1) професор, односно дипломирани филолог за српскохрватски језик и југословенску књижевност, (2) професор,
односно дипломирани филолог за југословенску књижевност
и српскохрватски језик, (3) професор, односно дипломирани
филолог за југословенску књижевност и општу књижевност,
(4) професор српског језика и српске књижевности, (5) професор српскохрватског језика са јужнословенским језицима,
(6) професор југословенске књижевности и српског језика, (7)
професор југословенске књижевности са страним језиком, (8)
професор српског језика и књижевности, (9) професор српске
књижевности и језика, (10) професор српске књижевности и
језика са општом књижевношћу, (11) професор југословенских
књижевности, (12) дипломирани филолог за књижевност и српски језик, (13) дипломирани филолог за српски језик и књижевност, (14) дипломирани филолог српског језика са јужнословенским језицима, (15) мастер професор језика и књижевности
(студијски програми: Српски језик, Српски језик и књижевност,
Српска књижевност, Српска књижевност и језик, Српска књижевност и језик са општом књижевношћу, Српска филологија:
српски језик и лингвистика, Филологија, модули: Српски језик и
Српски језик и компаративна књижевност), (16) мастер филолог
(студијски програми: Српски језик, Српски језик и књижевност,
Српска књижевност, Српска књижевност и језик, Српска књижевност и језик са општом књижевношћу, Српска филологија:
српски језик и лингвистика, Филологија, модули: Српски језик
и Српски језик и компаративна књижевност), (17) мастер професор књижевности и језика (србиста), (18) мастер професор
књижевности и језика - компаратиста. Лице из тачке 1) које је
Бесплатна публикација о запошљавању

стекло академско звање мастер мора имати претходно завршене основне академске студије на студијским програмима Српски
језик и књижевност, Српска књижевност и језик, Српска књижевност и језик са компаратистиком, Српска филологија: српски
језик и књижевност; Србистика. Кандидати треба да имају једну
годину радног исуства у струци. Општи услови за пријем у радни однос у школи прописани су чланом 120 Закона о основама
система образовања и васпитања („Службени гласник РС”, број
72/2009, 52/2011, 55/2013 и 35/2015 - аутентично тумачење).
Кандидати су дужни да уз пријаву на конкурс доставе: доказ
о одговарајућој стручној спреми (оверен препис/фотокопија
дипломе или сведочанства), уверење о држављанству Републике Србије, извод из матичне књиге рођених и обавезно биографију. Лекарско уверење да кандидат има психичку, физичку и
здравствену способност за рад са децом и ученицима доставља
се пре закључења уговора о раду. Уверење да лице није осуђивано правноснажном пресудом за кривична дела утврђена у чл.
120 став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања и
васпитања, прибавља школа за кандидате који уђу у ужи избор.
Пријаву са биографијом и потребном документацијом кандидати треба да доставе на адресу: Балетска школа у Новом Саду,
21000 Нови Сад, Јеврејска 7, са назнаком: „За конкурс“, у року
од 8 дана од дана објављивања конкурса. Неблаговремене и
непотпуне пријаве неће се разматрати.

Професор енглеског језика

са 45% радног времена, на одређено време до
повратка запосленог са неплаћеног одсуства
(Средња школа)

УСЛОВИ: професор, односно дипломирани филолог за енглески
језик и књижевност; мастер филолог (студијски програм
Англистика, студијски програм или главни предмет, односно
профил Енглески језик и књижевност), мастер професор језика
и књижевности (студијски програм или главни предмет, односно профил Енглески језик и књижевност), годину дана радног искуства у струци. Општи услови за пријем у радни однос
у школи прописани су чланом 120 Закона о основама система
образовања и васпитања („Службени гласник РС”, број 72/2009,
52/2011, 55/2013 и 35/2015 - аутентично тумачење). Кандидати су дужни да уз пријаву на конкурс доставе: доказ о одговарајућој стручној спреми (оверен препис/фотокопија дипломе
или сведочанства), уверење о држављанству Републике Србије,
извод из матичне књиге рођених и обавезно биографију. Лекарско уверење да има психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и ученицима кандидат доставља пре
закључења уговора о раду. Уверење да нису осуђивани правноснажном пресудом за кривична дела утврђена у чл. 120 став
1 тачка 3 Закона о основама система образовања и васпитања,
прибавља школа за кандидате који уђу у ужи избор. Пријаву са
биографијом и потребном документацијом кандидати треба да
доставе на адресу: Балетска школа у Новом Саду, 21000 Нови
Сад, Јеврејска 7, са назнаком: „За конкурс“, у року од 8 дана
од дана објављивања конкурса. Неблаговремене и непотпуне
пријаве неће се разматрати.

Корепетитор

на одређено време до повратка запослене са
породиљског одсуства (Средња школа)

УСЛОВИ: дипломирани музичар пијаниста, дипломирани музичар чембалиста, дипломирани музичар оргуљаш, дипломирани
музичар педагог, дипломирани музички педагог, дипломирани
композитор, мастер музички уметник, професионални статус клавириста, оргуљаш или чембалиста, мастер теоретичар уметности, професионални статус - музички педагог, мастер композитор. Радно искуство у струци годину дана. Општи услови за
пријем у радни однос у школи прописани су чланом 120 Закона
о основама система образовања и васпитања („Службени гласник РС”, број 72/2009, 52/2011, 55/2013 и 35/2015 - аутентично
тумачење). Кандидати су дужни да уз пријаву на конкурс доставе: доказ о одговарајућој стручној спреми (оверен препис/фото09.09.2015. | Број 638 |
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копија дипломе или сведочанства), уверење о држављанству
Републике Србије, извод из матичне књиге рођених и обавезно биографију. Лекарско уверење да има психичку, физичку и
здравствену способност за рад са децом и ученицима кандидат
доставља пре закључења уговора о раду. Уверење да лице није
осуђивано правноснажном пресудом за кривична дела утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања и васпитања прибавља школа за кандидате који уђу у ужи
избор. Пријаву са биографијом и потребном документацијом
кандидати треба да доставе на адресу: Балетска школа у Новом
Саду, 21000 Нови Сад, Јеврејска 7, са назнаком: „За конкурс“, у
року од 8 дана од дана објављивања конкурса. Неблаговремене
и непотпуне пријаве неће се разматрати.

Наставник класичног балета

на одређење време до повратка запослене са
породиљског одсуства (Основна школа)

УСЛОВИ: балетски уметник - први солиста, балетски уметник
- други солиста и сценско искуство од десет година, балетски уметник са најмање десет година рада у струци, балетски
играч, балетски педагог, играч класичног балета, мастер педагог, са завршеном средњом балетском школом, образовни профил играч класичног балета, мастер драмски и аудивизуелни
уметник, са завршеном средњом балетском школом, образовни профил играч класичног балета, мастер менаџер, са завршеном средњом балетском школом, образовни профил играч
класичног балета, мастер културолог, са завршеном средњом
балетском школом, образовни профил играч класичног балета,
мастер професор физичког васпитања и спорта, са завршеном
средњом балетском школом, образовни профил играч класичног балета, мастер професор физичког васпитања и кинезитерапије, са завршеном средњом балетском школом, образовни
профил играч класичног балета, специјалиста организатор
спортске рекреације, са завршеном средњом балетском школом, образовни профил играч класичног балета, специјалиста
тренер, са завршеном средњом балетском школом, образовни
профил играч класичног балета. Годину дана рада у струци.
Општи услови за пријем у радни однос у школи прописани су
чланом 120 Закона о основама система образовања и васпитања („Службени гласник РС”, број 72/2009, 52/2011, 55/2013
и 35/2015 - аутентично тумачење). Кандидати су дужни да уз
пријаву на конкурс доставе: доказ о одговарајућој стручној
спреми (оверен препис/фотокопија дипломе или сведочанства),
уверење о држављанству Републике Србије, извод из матичне књиге рођених и обавезно биографију. Лекарско уверење
да има психичку, физичку и здравствену способност за рад са
децом и ученицима кандидат доставља пре закључења уговора о раду, уверење да лице није осуђивано правноснажном
пресудом за кривична дела утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3
Закона о основама система образовања и васпитања прибавља
школа за кандидате који уђу у ужи избор. Пријаву са биографијом и потребном документацијом кандидати треба да доставе на адресу: Балетска школа у Новом Саду, 21000 Нови Сад,
Јеврејска 7, са назнаком: „За конкурс“, у року од 8 дана од дана
објављивања конкурса. Неблаговремене и непотпуне пријаве
неће се разматрати.

шеном средњом балетском школом, образовни профил играч
класичног балета, мастер културолог, са завршеном средњом
балетском школом, образовни профил играч класичног балета,
мастер професор физичког васпитања и спорта, са завршеном
средњом балетском школом, образовни профил играч класичног балета, мастер професор физичког васпитања и кинезитерапије, са завршеном средњом балетском школом, образовни
профил играч класичног балета, специјалиста организатор
спортске рекреације, са завршеном средњом балетском школом, образовни профил играч класичног балета, специјалиста
тренер, са завршеном средњом балетском школом, образовни
профил играч класичног балета. Годину дана рада у струци.
Општи услови за пријем у радни однос у школи прописани су
чланом 120. Закона о основама система образовања и васпитања („Службени гласник РС”, број 72/2009, 52/2011, 55/2013
и 35/2015 - аутентично тумачење). Кандидати су дужни да уз
пријаву на конкурс доставе: доказ о одговарајућој стручној
спреми (оверен препис/фотокопија дипломе или сведочанства),
уверење о држављанству Републике Србије, извод из матичне књиге рођених и обавезно биографију. Лекарско уверење
да има психичку, физичку и здравствену способност за рад са
децом и ученицима кандидат доставља пре закључења уговора о раду. Уверење да лице није осуђивано правноснажном
пресудом за кривична дела утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3
Закона о основама система образовања и васпитања прибавља
школа за кандидате који уђу у ужи избор. Пријаву са биографијом и потребном документацијом кандидати треба да доставе на адресу: Балетска школа у Новом Саду, 21000 Нови Сад,
Јеврејска 7, са назнаком: „За конкурс“, у року од 8 дана од дана
објављивања конкурса. Неблаговремене и непотпуне пријаве
неће се разматрати.

Наставник класичног балета

на одређено време до повратка запослене са
породиљског одсуства, у истуреном одељењу у
Кикинди

УСЛОВИ: балетски уметник - први солиста, балетски уметник
- други солиста и сценско искуство од десет година, балетски уметник са најмање десет година рада у струци, балетски
играч, балетски педагог, играч класичног балета, мастер педагог, са завршеном средњом балетском школом, образовни профил играч класичног балета, мастер драмски и аудивизуелни
уметник, са завршеном средњом балетском школом, образовни профил играч класичног балета, мастер менаџер, са завр-
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ОСНОВНА ШКОЛА
„ДЕСАНКА МАКСИМОВИЋ“

ВИСОКА ПОСЛОВНА ШКОЛА
СТРУКОВНИХ СТУДИЈА У НОВОМ САДУ

Наставник француског језика

Асистент за ужу област Пословна
економија

21400 Бачка Паланка, Скојевска 1а
тел. 021/750-574

на одређено време, са 44,44% норме часова

УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава следеће услове: да има
одговарајуће високо образовање стечено на студијама другог
степена (мастер академске студије, специјалистичке академске
студије или специјалистичке струковне студије), по пропису
које 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., сходно члану 8 став 2 Закона о основама
система образовања и васпитања (даље: Закон); да има психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и ученицима (лекарско уверење се подноси пре закључења уговора
о раду); да има држављанство Србије; да није правноснажном
пресудом осуђиван за кривична дела утврђена у чл. 120 став 1
тачка 3 Закона (доказ прибавља школа); да зна језик на коме
се остварује образовно-васпитни рад. Уз пријаву на конкурс
кандидат треба да приложи: биографске податке, уверење о
држављанству Републике Србије, извод из матичне књиге рођених, диплому о стеченом одговарајућем високом образовању.
Горенаведена документа морају бити у оригиналу или оверене
фотокопије. Наведена документа не смеју бити старија од шест
месеци. Рок за пријављивање на конкурс је осам дана од дана
објављивања. Пријаве слати на адресу: ОШ „Десанка Максимовић“, Скојевска 1а, 21400 Бачка Паланка. Све ближе информације о конкурсу могу се добити код секретара школе и путем
телефона: 021/750-574. Неблаговремене и непотпуне пријаве
неће се узети у разматрање.

Наставник биологије
на одређено време

УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава следеће услове: да има
одговарајуће високо образовање стечено на студијама другог
степена (мастер академске студије специјалистичке академске
студије или специјалистичке струковне студије), по пропису
које 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., сходно члану 8 став 2 Закона основама система образовања и васпитања (даље: Закон); да има дозволу
за рад - поседује лиценцу, односно положен стручни испит за
наставника, стручног сарадника или психолога; да има психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и ученицима (лекарско уверење се подноси пре закључења уговора
о раду); да има држављанство Србије; да није правноснажном
пресудом осуђиван за кривична дела утврђена у чл. 120 став
1 тачка 3 Закона о основама система образовања и васпитања
(доказ прибавља школа); да зна језик на коме се остварује
образовно-васпитни рад. Уз пријаву на конкурс кандидат треба да приложи: биографске податке, уверење о држављанству
Републике Србије, извод из матичне књиге рођених, диплому
о стеченом одговарајућем високом образовању. Горенаведена
документа морају бити у оригиналу или оверене фотокопије и
не старија од шест месеци. Рок за пријављивање на конкурс
је 8 дана од дана објављивања. Пријаве слати на адресу: ОШ
„Десанка Максимовић”, Скојевска 1а, 21400 Бачка Паланка. Све
ближе информације о конкурсу могу се добити код секретара школе и путем телефона: 021/750-574. Неблаговремене и
непотпуне пријаве неће се узети у разматрање.

Национална служба
за запошљавање
Бесплатна публикација о запошљавању

21000 Нови Сад, Владимира Перића Валтера 4
тел. 021/485-4028

на одређено време три године
2 извршиоца

УСЛОВИ: студент докторских студија - економске науке, просечна оцена најмање 8,00 у току студија; склоност за наставни рад,
држављанство Републике Србије. Уз пријаву на конкурс кандидати подносе: фотокопије диплома о завршеним основним
и последипломским студијама, доказ о уписаним докторским
студијама, биографију, доказ о држављанству. Рок за пријаву
на конкурс је осам дана од дана објављивања. Пријаве се могу
поднети лично, радним даном, на адресу школе: Владимира
Перића Валтера 4, Нови Сад, или путем поште. Непотпуне и
неблаговремене пријаве неће се разматрати. Комисија ће у року
од 30 дана од дана истека рока за пријаву на конкурс сачинити
извештај о пријављеним кандидатима и ставити га на увид јавности на период од 8 дана, о чему ће кандидати бити обавештени путем огласне табле и сајта школе.

ПРАВНИ ФАКУЛТЕТ
У НОВОМ САДУ

21000 Нови Сад, Трг Доситеја Обрадовића 1

Доцент или ванредни професор за ужу
научну област Историјскоправну и
заснивање радног односа на радном месту
наставника за предмет Историја државе и
права I
на одређено време пет година

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, правни факултет, VIII
степен стручне спреме, доктор правних наука. Услови за избор
су предвиђени Законом о високом образовању („Службени
гласник Републике Србије“, бр. 76/2005, 100/2007 - аутентично
тумачење, 97/2008, 44/2010, 93/2012, 89/2013 и 99/2014), Статутом Универзитета у Новом Саду, Статутом Факултета и Правилником о систематизацији радних места. Уз пријаву кандидат
треба да приложи: краћу биографију, извод из матичне књиге рођених, уверење о држављанству, диплому о завршеном
правном факултету, диплому или уверење о научном степену
доктора правних наука (оригинал или оверену копију), списак
својих научних радова и по један примерак тих радова. Пријаве
се подносе у року од 15 дана од дана објављивања конкурса,
на адресу: Правни факултет у Новом Саду, 21000 Нови Сад, Трг
Доситеја Обрадовића 1.

ШОМО „СТЕВАН ХРИСТИЋ“

21400 Бачка Паланка, Академика Милана Курепе 10
тел. 021/752-287, 021/751-758
e-mail: shristic@EUnet.rs

Наставник флауте

на одређено време до повратка запослене са
породиљског одсуства

УСЛОВИ: поседовање одговарајућег високог образовања на
студијама другог степена (мастер академске студије, специјалистичке академске студије или специјалистичке струковне
студије), у складу са Законом о високом образовању, почев
од 10.09.2005. године, по програму за флауту или дипломирани музичар - флаутиста, по пропису који је уређивао високо образовање до 10.09.2005. године; поседовање психичке,
физичке и здравствене способности за рад са децом и ученицима; држављанство Републике Србије; неосуђиваност правос09.09.2015. | Број 638 |
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нажном пресудом за кривична дела утврђена у чл. 120 став 1
тачка 3 Закона о основама система образовања и васпитања;
знање језика на коме се остварује образовно-васпитни рад.
Рок за пријављивање на конкурс је 8 дана од дана објављивања. Потпуном пријавом сматра се пријава која садржи: доказ
о држављанству Републике Србије, оверен препис или оверену
фотокопију уверења или дипломе за дипломираног музичара
флаутисту или мастер музички уметник - професионални статус флаутиста, оверен препис или оверену фотокопију уверења о положеном стручном испиту, уколико је кандидат исти
положио. Пријаве се достављају на адресу школе: Академика
Милана Курепе 10, 21400 Бачка Паланка. Ближе информације о
конкурсу могу се добити код секретара школе и путем телефона: 021/752-287. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се
узети у разматрање.

Наставник тамбуре

на одређено време до повратка запослене са
породиљског одсуства

УСЛОВИ: поседовање одговарајућег високог образовања на
студијама другог степена (мастер академске студије, специјалистичке академске студије или специјалистичке струковне
студије), у складу са Законом о високом образовању почев
од 10.09.2005. године или по пропису који је уређивао високо
образовање до 10.09.2005. године, а у складу са Правилником
о степену и врсти образовања наставника у основној музичкој
школи; поседовање психичке, физичке и здравствене способности за рад са децом и ученицима; држављанство Републике Србије; неосуђиваност правоснажном пресудом за кривична
дела утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања и васпитања; знање језика на коме се остварује образовно-васпитни рад. Рок за пријављивање на конкурс
је 8 дана од дана објављивања. Потпуном пријавом сматра се
пријава која садржи: доказ о држављанству Републике Србије,
оверен препис или оверену фотокопију уверења или дипломе,
у складу са Правилником о степену и врсти образовања наставника у основној музичкој школи за наставника тамбуре, оверен
препис или оверену фотокопију уверења о положеном стручном испиту, уколико је кандидат исти положио. Пријаве се достављају на адресу школе: Академика Милана Курепе 10, 21400
Бачка Паланка. Ближе информације о конкурсу могу се добити
код секретара школе и путем телефона: 021/752-287. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узети у разматрање.

Наставник клавира

на одређено време до повратка запослене са
породиљског одсуства

УСЛОВИ: поседовање одговарајућег високог образовања на
студијама другог степена (мастер академске студије, специјалистичке академске студије или специјалистичке струковне
студије), у складу са Законом о високом образовању почев од
10.09.2005. године по програму за клавир или дипломирани
музичар - пијаниста, по пропису који је уређивао високо образовање до 10.09.2005. године; поседовање психичке, физичке
и здравствене способности за рад са децом и ученицима; поседовање држављанства Републике Србије; неосуђиваност правоснажном пресудом за кривична дела утврђена у чл. 120 став
1 тачка 3 Закона о основама система образовања и васпитања;
знање језика на коме се остварује образовно-васпитни рад. Рок
за пријављивање на конкурс је 8 дана од дана објављивања.
Потпуном пријавом сматра се пријава која садржи: доказ о
држављанству Републике Србије, оверен препис или оверену
фотокопију уверења или дипломе за дипломираног музичара
пијанисту или мастер музички уметник - професионални статус клавириста, оверен препис или оверену фотокопију уверења о положеном стручном испиту, уколико је кандидат исти
положио. Пријаве се достављају на адресу школе: Академика
Милана Курепе 10, 21400 Бачка Паланка. Ближе информације о
конкурсу могу се добити код секретара школе и путем телефо-
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на: 021/752-287. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се
узети у разматрање.

Наставник виолине

на одређено време до повратка запослене са
породиљског одсуства
2 извршиоца

УСЛОВИ: поседовање одговарајућег високог образовања на
студијама другог степена (мастер академске студије,специјалистичке академске студије или специјалистичке струковне
студије), у складу са Законом о високом образовању почев од
10.09.2005. године по програму за виолину или дипломирани
музичар - виолиниста по пропису који је уређивао високо образовање до 10.09.2005. године; поседовање психичке, физичке
и здравствене способности за рад са децом и ученицима; поседовање држављанства Републике Србије; неосуђиваност правоснажном пресудом за кривична дела утврђена у чл. 120 став
1 тачка 3 Закона о основама система образовања и васпитања;
знање језика на коме се остварује образовно-васпитни рад. Рок
за пријављивање на конкурс је 8 дана од дана објављивања.
Потпуном пријавом сматра се пријава која садржи: доказ о
држављанству Републике Србије, оверен препис или оверену
фотокопију уверења или дипломе за дипломираног музичара
виолинисту или мастер музички уметник - професионални статус виолиниста, оверен препис или оверену фотокопију уверења о положеном стручном испиту уколико је исти положио.
Пријаве се достављају на адресу школе: Академика Милана
Курепе 10, 21400 Бачка Паланка. Ближе информације о конкурсу могу се добити код секретара школе и путем телефона:
021/752-287. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узети у разматрање.

ФАКУЛТЕТ ТЕХНИЧКИХ НАУКА

21000 Нови Сад, Трг Доситеја Обрафовића 6
тел. 021/485-2068

Избор наставника у звање ванредног
или редовног професора за ужу област
Организација и технологија транспорта
на одређено време пет година

УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме, саобраћајне струке,
услови прописани чланом 64 Закона о високом образовању и
општим актима Универзитета у Новом Саду, односно Факултета техничких наука. Приложити пријаву за избор у звање
и пријем у радни однос (навести звање, 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
(не старији од 6 месеци), 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.
Рок за пријављивање је 15 дана од дана објављивања конкурса. Пријаве слати на адресу: Факултет техничких наука, 21000
Нови Сад, Трг Доситеја Обрадовића 6. Комисија ће разматрати
само благовремене и потпуне пријаве.

Избор наставника у звање доцента за
ужу област у пољу уметности - Сценска
архитектура, техника и дизајн - Сценски
дизајн
на одређено време пет година

УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме, струке сценског дизајна,
услови прописани чланом 64 Закона о високом образовању и
Национална служба за запошљавање • www.nsz.gov.rs
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општим актима Универзитета у Новом Саду, односно Факултета техничких наука. Приложити пријаву за избор у звање
и пријем у радни однос (навести звање, 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
(не старији од 6 месеци), 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.
Рок за пријављивање је 15 дана од дана објављивања конкурса. Пријаве слати на адресу: Факултет техничких наука, 21000
Нови Сад, Трг Доситеја Обрадовића број 6. Комисија ће разматрати само благовремене и потпуне пријаве.

Избор сарадника у звање асистента за ужу
научну област Мехатроника, роботика и
аутоматизација и интегрисани системи
на одређено време три године

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, мехатроничке струке,
услови прописани чланом 72 Закона о високом образовању и
општим актима Факултета техничких наука. Приложити пријаву
за избор у звање и пријем у радни однос (навести звање, 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 (не старији од 6 месеци), 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. Рок за пријављивање је 7 дана од дана објављивања конкурса. Пријаве слати на адресу: Факултет техничких
наука, 21000 Нови Сад, Трг Доситеја Обрадовића 6. Комисија ће
разматрати само благовремене и потпуне пријаве.

Избор сарадника у звање асистента за ужу
област Телекомуникације и обрада сигнала
на одређено време три године
5 извршилаца

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, електро струка, услови
прописани чланом 72 Закона о високом образовању и општим
актима Факултета техничких наука. Приложити пријаву за избор
у звање и пријем у радни однос (навести звање, 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
(не старији од 6 месеци), 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.
Рок за пријављивање је 7 дана од дана објављивања конкурса.
Пријаве слати на адресу: Факултет техничих наука, 21000 Нови
Сад, Трг Доситеја Обрадовића 6. Комисија ће разматрати само
благовремене и потпуне пријаве.

Избор сарадника у звање сарадника
у настави за ужу област Квалитет,
ефикасност и логистика
на одређено време годину дана

Бесплатна публикација о запошљавању

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, струке индустријског
инжењерства или индустријског менаџмента, услови прописани чланом 71 Закона о високом образовању и општим актима Факултета техничких наука. Приложити пријаву за избор у
звање и пријем у радни однос (навести звање, 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
(не старији од 6 месеци), 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. Рок за
пријављивање је 7 дана од дана објављивања конкурса. Пријаве слати на адресу: Факултет техничких наука, 21000 Нови Сад,
Трг Доситеја Обрадовића 6. Комисија ће разматрати само благовремене и потпуне пријаве.

ПАНЧЕВО
ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА
„БАМБИ“
26204 Опово, Бориса Кидрича 10

Васпитач

2 извршиоца

УСЛОВИ: одговарајуће више образовање, односно одговарајуће високо образовање на студијама првог степена (основне
струковне студије или основне академске студије) у трајању од
три године или на студијама другог степена (мастер академске
студије (специјалистичке академске студије или специјалистичке струковне студије) - васпитач, у складу са законом, положен стручни испит, најмање једна година радног искуства. За
обављање послова васпитача може бити примљен и приправник уз обавезу полагања стручног испита у року од две године
од дана заснивања радног односа.

Васпитач

на одређено време у својству приправника, до
31.08.2016.
2 извршиоца

УСЛОВИ: одговарајуће више образовање, односно одговарајуће високо образовање на студијама првог степена (основне
струковне студије или основне академске студије), у трајању од
три године или на студијама другог степена (мастер академске
студије (специјалистичке академске студије или специјалистичке струковне студије) - васпитач, у складу са законом, положен стручни испит, најмање једна година радног искуства. За
обављање послова васпитача може бити примљен и приправник уз обавезу полагања стручног испита у року од две године
од дана заснивања радног односа.

Медицинска сестра - васпитач

на одређено време у својству приправника, до
31.08.2016.

УСЛОВИ: Поред општих услова прописаних законом захтева се
и завршена средња медицинска школа, IV степен, смер медицински и звање медицинска сестра - васпитач.
ОСТАЛО: Кандидати су обавезни да уз пријаву доставе: оверену фотокопију дипломе о стеченом образовању, уверење
о држављанству Републике Србије (не старије од 6 месеци).
Доказ о психичкој, физичкој и здравственој способности (лекарско уверење) доставља изабрани кандидат пре закључивања
уговора о раду, а уверење о неосуђиваности прибавља установа. Конкурс остаје отворен 15 дана од дана објављивања у публикацији „Послови”. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће
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се разматрати. Пријаве слати на адресу: Предшколска установа
„Бамби“, Бориса Кидрича 10, 26204 Опово, са назнаком: „За конкурс“. За све додатне информације обратити се на број телефона: 013/681-660, директору или помоћнику директора.

ОШ „СВЕТИ САВА“

26000 Панчево, Војвођанска бб
тел/факс: 013/318-859, 331-380
e-mail: svsavapancevo@sbb.rs
www.svetisavapancevo.edu.rs

Наставник немачког језика

на одређено време до повратка на рад помоћника
директора, а најдуже до 31.08.2016. године, са 20%
норме

УСЛОВИ: Општи услови: прописани чл. 8, 120 и 132 Закона о
основама система образовања и васпитања. Посебни услови:
прописани Правилником о степену и врсти образовања наставника и стручних сарадника у основној школи („Сл. гласник РС
- Просветни гласник“, бр. 11/2012 и 15/2013). Пријаве слати на
адресу: ОШ „Свети Сава”, Панчево, Војвођанска бб, у року од
8 дана од дана објављивања у публикацији „Послови“, с назнаком: „За конкурс“. Уз пријаву доставити: оверену фотокопију
дипломе, уверење о држављанству (не старије од 6 месеци,
оригинал или оверена фотокопија), извод из матичне књиге рођених (оригинал или оверена фотокопија). Непотпуне и
неблаговремене пријаве неће се разматрати.

ПОНИШТЕЊЕ ДЕЛА КОНКУРСА
ПОЉОПРИВРЕДНА ШКОЛА
„ЈОСИФ ПАНЧИЋ“
Новосељански пут 31
26000 Панчево
тел. 013/310-932, факс: 013/370-240

Конкурс објављен у листу „Послови“ бр. 494, од
05.12.2012. године и допуна истог објављена у листу
„Послови“ бр. 495 од 12.12.2012. године, за радна места:
- инструктор у вожњи трактора, са 88% радног времена, на неодређено време -1 извршилац и
- професор пољопривредне групе предмета, са пуним
радним временом, на неодређено време - 2 извршиоца,
поништавају се у целости, јер школа нема потребе за
наведеним извршиоцима.

ОСНОВНА ШКОЛА „ОЛГА ПЕТРОВ“

26234 Банатски Брестовац, Олге Петров 1
тел. 013/626-121

Наставник информатике и рачунарства
(изборни предмет)

са 20% радног времена, на одређено време ради
замене одсутног запосленог преко 60 дана

УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава услове предвиђене
чланом 8 став 2 и 3 и чланом 120 Закона о основама система
образовања и васпитања („Сл. гласник РС“, 72/2009, 52/2011 и
55/2013) и чланом 2 Правилника о степену и врсти образовања
наставника који изводе образовно-васпитни рад из изборних
предмета у основној школи („Сл. гласник - Просветни гласник
РС”, 11/2012, 15/13). Кандидат уз молбу треба да приложи (у
оригиналу или оверене копије): диплому или уверење о степену
и врсти стручне спреме, уверење о држављанству Републике
Србије, извод из матичне књиге рођених. Лекарско уверење о
психофизичкој способности за рад са децом и ученицима доставља се приликом закључења уговора о раду. Школа прибавља акт о неосуђиваности. Лица која су стекла академско
звање мастер, односно дипломирани мастер, морају да имају у
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оквиру завршених основних академских студија положено најмање пет испита из информатичких предмета, од тога најмање
један из области програмирања и два предмета из једне или
две следеће области: математика или теоријско рачунарство.
Пријаве са доказима о испуњености услова подносе се у року
од 8 дана од дана објављивања у публикацији „Послови“, на
адресу: Основна школа „Олга Петров”, Олге Петров 1, 26234
Банатски Брестовац. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће
се разматрати. Контакт телефон: 013/626-121.

ПИРОТ
ОСНОВНА МУЗИЧКА ШКОЛА
„ДР ДРАГУТИН ГОСТУШКИ“
18300 Пирот, Вука Караџића 1

Наставник клавира
2 извршиоца

УСЛОВИ: Поред општих услова предвиђених Законом о раду,
кандидат треба да испуњава и следеће услове: VII степен стручне спреме, дипломирани муизичар - пијаниста, мастер музички
уметник, професионални статус клавириста; да има психичку,
физичку, 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. Кандидат уз пријаву прилаже: оверену фотокопију дипломе о завршеном факултету - школи, извод из матичне књиге
рођених, уверење о држављанству. Пријаве се подносе на
адресу: Основна музичка школа „Др Драгутин Гостушки“, Вука
Караџића 1, 18300 Пирот, у року од 8 дана од дана објављивања конкурса. Непотпуне и неблаговремено поднете пријаве
неће се разматрати.

ПОЖ АРЕВАЦ
ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА
„ЉУБИЦА ВРЕБАЛОВ“

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

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;
држављанство Републике Србије; неосуђиваност правноснажном 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.
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 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 ПУ „Љубица Вребалов“ и
путем телефона: 012/210-308.
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ПРОКУПЉЕ
МЕДИЦИНСКА ШКОЛА
“ДР АЛЕКСА САВИЋ”

18400 Прокупље, Ратка Павловића 20
тел. 027/329-093

Наставник практичне наставе

на одређено време до повратка запослене са
породиљског одсуства

УСЛОВИ: VI степен стручне спреме, виша медицинска сестра,
односно струковна медицинска сестра, са претходним образовањем за медицинску сестру техничара (у складу са Правилником о врсти стручне спреме у стручним школама, „Службени
гласник РС“, бр. 9/2013) и чл. 8. Закона о основама образовања
и васпитања („Сл. гласник РС“, бр. 55/13). Уз пријаву на конкурс са кратком биографијом кандидат треба да приложи: оверену фотокопију дипломе о стеченом образовању, уверење
о држављанству Републике Србије, извод из књиге рођених.
Лекарско уверење подноси се пре закључења уговора о раду.
Доказ о неосуђиваности прибавља установа. Рок за пријављивање је 8 дана од дана објављивања.

ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА ,,ПРВА РАДОСТ”
18412 Житорађа, Војводе Мишића 3
тел. 027/8362-140

Директор

на период од 4 године

УСЛОВИ: високо образовање стечено на студијама другог степена (дипломске академске студије - мастер, академске студије, специјалистичке академске студије или специјалистичке
стуковне студије), у складу са Законом о високом образовању,
почев од 10. септембра 2005. године за васпитача или струковног сарадника (психолога педагога, педагога за ликовно,
музичко и физичко васпитање и логопеда), дозвола за рад,
обука и положен испит за директора установе или најмање пет
година рада у установи, након стеченог одговарајућег образовања, високо образовање стечено на основним студијама у
трајању од најмање четири године, по пропису који је уређивао
високо образовање до 10. септембра 2005. године за васпитача или стручног сарадника (психолога, педагога, педагога за
ликовно, музичко и физичко васпитање и логопеда); дозвола за
рад, обука и положен испит за директора установе и најмање
пет година рада у установи након стеченог одговарајућег образовања, високо образовање стечено на студијама првог степена
студија (основне академске, односно струковне студије) студије
у трајању од три године или више образовање за васпитача,
дозвола за рад, обука и положен испит за директора установе и
најмање десет година рада у установи на пословима васпитања
и образовања, након стеченог одговарајућег образовања. Кандидат мора да има психичку, физичку и здравствену способност
за рад са децом и да није осуђиван правоснажном пресудом за
кривична дела утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања и васпитања.
ОСТАЛО: Кандидати уз пријаву на конкурс достављају: биографију са прегледом кретања у служби, оверену фотокопију
дипломе о стеченом образовању, оверену фотокопију уверења
о положеном испиту за лиценцу, односно стручном испиту,
доказ о радном стажу у области образовања и васпитања (оверена фотокопија радне књижице и потврда установе у којој је
радио), оверену копију доказа о положеном испиту за директора установе-лиценца за директора установе, уверења да није
под истрагом и да против њега није подигнута оптужница (не
старије од 6 месеци од дана подношења пријава), оригинал
уверења о држављанству Републике Србије (не старије од 6
месеци), извод из матичне књиге рођених, лекарско уверење
да има психичку,физичку и здарваствену способност за рад са
децом(не старије од 6 месеци). Неблаговремене и непотпуне
пријаве неће се разматрати. Пријаве за конкурс достављају се
на горенаведену адресу, са назнаком: ,,Конкурс за директора”
или се предају у установи, сваког радном дана. Рок за подношење пријава је 15 дана од дана објављивања конкурса.

СМЕДЕРЕВО
ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА
„ЧИКА ЈОВА ЗМАЈ“

11420 Смедеревска Паланка, Трг хероја 21
тел. 026/322-017

Васпитач

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

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

УСЛОВИ: 1) диплома - сведочанство о завршеном факултету/
школи - VII или VI степен стручне спреме, са положеним испитом за лиценцу; 2) психичка, физичка и здравствена способност
за рад са децом; 3) да кандидат није осуђиван правоснажном
пресудом за кривична дела утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3
Закона о основама система образовања и васпитања; 4. да је
држављанин Републике Србије. Доказе о испуњености услова, у
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оригиналу или овереној фотокопији која није старија од 6 месеци, из тачака 1 и 4, доставља кадидат уз молбу. Доказ о испуњености услова из тачке 2 обезбеђује послодавац, на следећи
начин: у поступку одлучивања о избору директор врши ужи
избор кандидата које упућује на претходну проверу психофизичких способности у року од осам дана од дана истека рока за
подношење пријава на конкурс. Проверу психофизичких способности за рад са децом врши надлежна служба за послове
запошљавања, применом стандардизованих поступака. Доказ о
испуњености услова из тачке 3 прибавља послодавац.

ше. Кандидат који конкурише за више радних места дужан је да
то учини у посебним затвореним ковертама.

Спремачица

на одређено време до повратка запосленог одсутног
преко 60 дана
6 извршилаца

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

УСЛОВИ: 1) II степен стручне спреме; 2) психофизичка и здравствена способност за рад са децом; 3) да кандидат није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дела утврђена у чл.
120 став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања и васпитања; 4) да је држављанин Републике Србије. Уз пријаву на
конкурс кандидати су дужни да поднесу доказе о испуњености
услова из тачака 1 и 4, у оригиналу или овереној фотокопији,
која не сме бити старија од шест месеци. Доказ о испуњености
услова из тачке 2 изабрани кандидат подноси пре закључења
уговора о раду. Доказ о испуњености услова из тачке 3 прибавља установа.

Спремачица

на одређено време до доношења одлуке локалне
самоуправе у вези са Законом о начину одређивања
максималног броја запослених у јавном сектору
(„Сл. гласник РС“, бр. 68/15)
2 извршиоца

УСЛОВИ: 1) II степен стручне спреме; 2. психофизичка и здравствена способност за рад са децом; 3. да кандидат није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дела утврђена у чл.
120 став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања и васпитања; 4. да је држављанин Републике Србије. Уз пријаву на
конкурс кандидати су дужни да поднесу доказе о испуњености
услова из тачака 1 и 4, у оригиналу или овереној фотокопији,
која не сме бити старија од шест месеци. Доказ о испуњености
услова из тачке 2 изабрани кандидат подноси пре закључења
уговора о раду. Доказ о испуњености услова из тачке 3 прибавља установа.

Спремачица

са пола радног времена, на одређено време до
доношења одлуке локалне самоуправе у вези са
Законом о начину одређивања максималног броја
запослених у јавном сектору („Сл. гласник РС“, бр.
68/15)

УСЛОВИ: 1) II степен стручне спреме; 2) психофизичка и здравствена способност за рад са децом; 3) да кандидат није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дела утврђена у чл.
120 став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања и васпитања; 4. да је држављанин Републике Србије. Уз пријаву на
конкурс кандидати су дужни да поднесу доказе о испуњености
услова из тачака 1 и 4, у оригиналу или овереној фотокопији,
која не сме бити старија од шест месеци. Доказ о испуњености
услова из тачке 2 изабрани кандидат подноси пре закључења
уговора о раду. Доказ о испуњености услова из тачке 3. прибавља установа.
ОСТАЛО: Рок за пријављивање на конкурс је 8 дана од дана
објављивања у публикацији „Послови“. Пријаву доставити на
адресу послодавца, са назнаком: „За конкурс“. Неблаговремене
и непотпуне пријаве неће се разматрати. Обавезно назначити
на коверти редни број и назив радног места за које се конкури-
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СРЕМСКА МИТРОВИЦА
УСТАНОВА ЗА ПРЕДШКОЛСКО ВАСПИТАЊЕ
И ОБРАЗОВАЊЕ „ПОЛЕТАРАЦ“
Рума, Вељка Дугошевића 144
тел. 022/479-137

1. Васпитач

2. Сервирка

на одређено време до повратка запосленог одсутног
преко 60 дана

3. Спремачица

на одређено време до повратка запосленог одсутног
преко 60 дана

4. Педагошки асистент

на одређено време до краја радне 2015/2016. године

УСЛОВИ: Кандидати треба да испуњавају следеће услове: да
имају одговарајуће образовање - кандидат под редним бројем
1) - одговарајуће више образовање, односно одговарајуће високо образовање на студијама првог степена (основне академске,
односно струковне студије ) у трајању од три године, односно
одговарајуће високо образовање на студијама другог степена
(мастер академске студије, специјалистичке академске студије
или специјалистичке струковне студије ) - васпитач, у складу
са Законом; кандидат под редним бројем 2) - основно образовање; кандидат под редним бројем 3 ) - основно образовање;
кандидат под редним бројем 4 ) - средње образовање; да имају
психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом;
да нису осуђивани правноснажном пресудом за кривична дела
утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о основама система
образовања и васпитања; да имају држављанство Републике Србије; да знају језик на коме се остварује васпитно-образовни рад. Кандидат под редним бројем 4) поред горенаведених услова мора имати завршену уводну обуку за педагошког
асистента. Рок за пријављивање на конкурс је 8 дана од дана
објављивања. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се
узети у разматрање. Уз пријаву на конкурс сви кандидати треба
да приложе: уверење о држављанству (оригинал или оверена
фотокопија, не старији од шест месеци), извод из матичне књиге рођених са холограмом (оригинал или оверена фотокопија
са холограмом), оригинал или оверена фотокопија дипломе о
стеченом образовању. Кандидат под редним бројем 4) поред
горенаведених доказа мора доставити и оригинал или оверену
фотокопију сертификата о завршеној уводној обуци за педагошког асистента. Доказ који се односи на психичку, физичку и
здравствену способност за рад са децом подноси се пре закључења уговора о раду, а доказ који се односи на неосуђиваност
кандидата прибавља установа. Пријаве се подносе на адресу:
Установа за предшколско васпитање и образовање „Полетарац”, Рума, Главна 146, а ближе информације се могу добити на
број телефона: 022/479-137.

Посао се не чека,
посао се тражи
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ШАБАЦ
ОСНОВНА ШКОЛА
„КРАЉ АЛЕКСАНДАР КАРАЂОРЂЕВИЋ“
15306 Прњавор, Војводе Мишића 2
тел. 015/282-218

Директор

на мандатни период од четири године

УСЛОВИ: да кандидат има стечено високо 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, које је одговарајуће
врсте за наставника основне школе и подручја рада, односно за
педагога или психолога школе; да поседује дозволу за рад, тј.
лиценцу, односно положен стручни испит и да испуњава услове
за наставника, педагога или психолога; да има обуку и положен
испит за директора; најмање пет година рада у области образовања и васпитања након стеченог одговарајућег образовања;
да је држављанин 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; да није
осуђиван правноснажном пресудом за кривична дела утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања и васпитања. Кандидат је дужан да уз пријаву на конкурс
достави: оверен препис - фотокопију дипломе о стеченом одговарајућем образовању, оверен препис - фотокопију уверења о
положеном испиту за лиценцу, доказ о радном стажу у установи
на пословима образовања и васпитања, након стеченог одговарајућег образовања, доказ о психичкој, физичкој и здравственој
способности за рад са децом, податке о кретању у служби са
биографским подацима, предлог програма рада директора школе, извод из матичне књиге рођених, уверење о држављанству
(не старије од 6 месеци). Школа прибавља уверење да кандидат
није осуђиван за прописана кривична дела из члана 120 став 1
тачка 3 Закона о основама система образовања и васпитања.
Рок за подношење пријава је 15 дана од дана објављивања
конкурса у публикацији „Послови“. Неблаговремене пријаве се
неће узимати у разматрање. Пријаве са назнаком: „За конкурс
за избор директора“, слати на горенаведену адресу.

ВАЉЕВО
ОШ „ИЛИЈА БИРЧАНИН“
14255 Ставе, Бобова 170
тел. 014/271-104

Директор

на период од четири године

УСЛОВИ: кандидат за директора школе треба да испуњава
услове прописане чланом 8 став 2 чланом 59 став 5 и чланом
120 Закона о основама система образовања и васпитања („Сл.
гласник РС“, бр. 72/09, 52/11, 55/13 и 68/15) и то: да има одговарајуће високо образовање из члана 8 став 2 Закона о основама
система образовања и васпитања за наставника основне школе,
педагога и психолога, дозволу за рад, обуку и положен испит за
директора установе (програм обуке за директора и правилник
о полагању испита за директора нису донети, па ће изабрани
кандидат бити у обавези да у законском року положи 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; држављанство Републике Србије; да зна језик на коме
се остварује образовно-васпитни рад (стечено високо образоБесплатна публикација о запошљавању

вање на српском језику или положен испит из српског језика
по програму одговарајуће високошколске установе). Уз пријаву
на конкурс кандидат је обавезан да достави: оверену фотокопију дипломе о одговарајућем високом образовању, оверену
фотокопију уверења о положеном стручном испиту, тј. испиту
за лиценцу за наставника или стручног сарадника; потврду о
радном искуству на пословима образовања и васпитања, након
стеченог одговарајућег образовања, најмање пет година рада
у установи на наведеним пословима, уверење о држављанству
Републике Србије (не старије од шест месеци), извод из матичне књиге рођених (на прописаном обрасцу са холограмом, не
старије од шест месеци), доказ да није покренута истрага нити
подигнута оптужница код надлежног суда (не старије од шест
месеци), доказ да зна језик на коме се остварује образовно васпитни рад (диплома издата на српском језику или доказ о
положеном испиту из српског језика по програму одговарајуће
високошколске установе, ако кандидат није стекао високо образовање на српском језику, доказ не старији од шест месеци),
радну биографију и оквирни план рада за време мандата. Уколико се предају фотокопије исправа, исте морају бити оверене
од стране надлежног органа, иначе се неће узимати у разматрање. Доказ о поседовању психичке, физике и здравствене
способности за рад са децом и ученицима (лекарско уверење,
не старије од шест месеци), кандидат достваља пре закључења
уговора о раду. Уверење да кандидати нису осуђивани за кривична дела утврђена у члану 120 став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања и васпитања, прибавља школа по
службеној дужности. Пријаву са доказима доставити у року од
15 дана од дана објављивања конкурса, на горенаведену адресу, са назнаком: „Конкурс за директора школе“.

В РА Њ Е
ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА „НАШЕ ДЕТЕ“
17500 Врање, Цара Душана 22

Сарадник за превентивно здравствену
заштиту
на одређено време ради замене раднице на
породиљском одсуству

УСЛОВИ: одговарајуће образовање, и то високо образовање на
студијама првог степена (основне струковне студије, односно
основне академске студије), односно на студијама у трајању од
три године или више образовање у области медицинских наука - општи или педијатријски смер и положен стручни испит у
складу са прописима о здравственој заштити; психичка, физичка и здравствена способност за рад са децом; 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 васпитно-образовни рад. Кандидати уз пријаве на конкурс достављају: доказ о стручној спреми (оверена
фотокопија дипломе), уверење о положеном стручном испиту,
извод из матичне књиге рођених, уверење о држављанству.
Доказ о здравственој способности доставља изабрани кандидат
пре закључења уговора о раду, а доказ да кандидат није осуђиван за кривична дела утврђена законом прибавља установа.
Заинтересовани кандидати могу пријаве доставити у року од 8
дана од дана објављивања конкурса, на адресу: Предшколска
установа „Наше дете“, Врање, Цара Душана 22.

Подршка
запошљавању
особа са
инвалидитетом
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ОСНОВНА ШКОЛА „1. МАЈ“

Вртогош
17521 Ристовац, Народног фронта бб

Директор

на мандатни период од 4 године

УСЛОВИ: за директора може бити изабрано лице које има
одговарајуће високо образовање на студијама другог степена
(мастер академске студије, специјалистичке академске студије
или специјалистичке струковне студије), у складу са Законом о
високом образовању („Службени гласник РС”, бр. 76/05, 100/07
- аутентично тумачење, 97/08, 44/10, 93/12, 89/13, 99/14 и
45/15 - аутентично тумачење), 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, лице које испуњава услове за наставника, педагога или психолога школе, 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, да има држављанство Републике Србије, да зна језик на коме се остварује образовно-васпитни рад, да има дозволу за рад (лиценцу), обуку и положен
испит за директора установе, најмање 5 година рада у установи
на пословима образовања и васпитања, након стеченог одговарајућег образовања. Уз пријаву на конкурс кандидат подноси: радну биографију, оверену фотокопију дипломе о завршеном одговарајућем образовању, оверену фотокопију уверења
о положеном испиту за лиценцу, стручном испиту (дозвола за
рад), потврду о раду у области образовања, оверену фотокопију уверења о савладоној обуци и положеном испиту за директора школе (изабрани кандидат биће у обавези да га положи
у законском року), уверење о поседовању психичке, физичке
и здравствене способности за рад са децом и ученицима (доставља кандидат који је одлуком школског одбора изабран за
директора, у року од 3 дана од дана достављања одлуке о избору кандидата), оверену фотокопију уверења о држављанству
(не старије од 6 месеци), оверену фотокопију извода из матичне књиге рођених, уверење да није под истрагом и да није
подигнута оптужница (прибавља кандидат у суду, не старије од
6 месеци), доказ о знању језика на коме се остварује образовно-васпитни рад (уколико кандидат није стекао одговарајуће
образовање на српском језику), оквирни план рада за време
мандата, остала документа која могу послужити приликом доношења одлуке о избору (факултативно). Уверење да кандидат
није осуђиван за кривична дела из члана 120 став 1 тачка 3
Закона о основама система образовања и васпитања прибавља
школа по службеној дужности. Рок за подношење пријаве на
конкурс је 15 дана од дана објављивања.
Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати.
Пријаве са документацијом доставити на адресу школе, са назнаком: „Конкурс за директора“.

СРЕДЊА ПОСЛОВНА
ШКОЛА „ТРАЈКОВИЋ“

17500 Врање, Филипа Филиповића 28
тел. 017/413-581, 017/413-586

Професор српског језика и књижевности

са 5% норме, на одређено време до краја школске
године

Професор хемије

са 5% норме, на одређено време до краја школске
године

Професор економске групе предмета

са 5% норме, на одређено време до краја школске
године
3 извршиоца

Професор историје

са 5% норме, на одређено време до краја школске
године

Професор географије

са 5% норме, на одређено време до краја школске
године

Професор физичког васпитања

са 5% норме, на одређено време до краја школске
године

УСЛОВИ: у складу са чл. 120 Закона о основама система образовања и васпитања; посебни услови у складу са чл. 8 став 2
Закона о основама система образовања и васпитања („Сл. гласник РС“, бр. 72/09, 52/11 и 55/13). Кандидати морају да поседују
и лиценцу, у складу са чланом 125 Закона о основама система
образовања и васпитања. Уз пријаву на конкурс приложити:
оверену фотокопију дипломе о стеченом образовању, оверену
фотокопију уверења о поседовању лиценце, доказ о држављанству РС, извод из матичне књиге рођених. Рок за подношење
пријава на конкурс је 8 дана од дана објављивања конкурса у
публикацији „Послови“. Неблаговремене и непотпуне пријаве
неће се узети у разматрање. Пријаве са доказима доставити на
адресу: Пословна школа „Трајковић“, Филипа Филиповића 28,
17500 Врање.

ВРШАЦ
ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА „ЧАРОЛИЈА“
26300 Вршац, Ђуре Јакшића 3
тел. 013/831-700

Педагошки асистент

на одређено време до 30.06.2016. године
2 извршиоца

УСЛОВИ: У радни однос ради обављања посла педагошког
асистента може бити примљен кандидат који испуњава следеће
услове: да поседује средњу школску спрему - педагошког смера
или вишу стручну спрему - васпитачког смера или високу стручну спрему - струковни васпитач; да има психичку, физичку и
здравствену способност за рад са децом; да има држављанство
Републике Србије; да није осуђиван правноснажном пресудом
за кривична дела утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о
основама система образовања и васпитања. Рок за пријављивање на конкурс је 8 дана од дана објављивања у публикацији
„Послови“. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће бити узете у разматрање. Потпуном пријавом сматра се пријава која
садржи: доказ о стеченом образовању (оверен препис или оверену фотокопију дипломе или уверења) и доказ о држављанству Републике Србије (уверење о држављанству). Пријаве слати на адресу: Предшколска установа „Чаролија“, Вршац, Ђуре
Јакшића 3.

Дипломирани правник

са 5% норме, на одређено време до краја школске
године

Професор математике

Национална служба
за запошљавање

са 5% норме, на одређено време до краја школске
године
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ЗРЕЊАНИН
ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА
„ПАВА СУДАРСКИ”

и музичке културе, професор музичке културе, дипломирани
диригент, академски музичар - композитор, мастер теоретичар
уметности - професионални статус: музички теоретичар, етномузиколог, музички педагог или музиколог, мастер композитор,
мастер музички уметник, професионални статус: диригент

Педагошки асистент

ОСТАЛО: 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 има држављанство Републике Србије. Кандидат уз
пријаву треба да приложи следеће доказе (у оригиналу или
оверене фотокопије): диплому или уверење о одговарајућем
образовању, доказ о држављанству, извод из матичне књиге
рођених. Лице које је стекло одговарајуће високо образовање
мора да има образовање из психолошких, педагошких и методичких дисциплина стечено на високошколској установи у току
студија или након дипломирања од најмање 30 бодова и 6 бодова праксе у установи, складу са Европским системом преноса
бодова, о чему мора приложити одговарајући доказ. Доказ да
лице није осуђивано правоснажном пресудом прибавља школа
по службеној дужности, а доказ о психичкој, физичкој и здравственој способности за рад са децом и ученицима доставиће
се пре закључења уговора. Конкурс остаје отворен 8 дана од
дана објављивања. Молбе са потребним документима слати
на адресу: Музичка школа „Јосиф Маринковић“, Трг слободе 7,
23000 Зрењанин, тел. 023/561-104. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узети у разматрање.

Нови Бечеј, Јаше Томића 1

на одређено време до 31.08.2016. године

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

МУЗИЧКА ШКОЛА
„ЈОСИФ МАРИНКОВИЋ“
Зрењанин

ВИША ТЕХНИЧКА ШКОЛА
СТРУКОВНИХ СТУДИЈА У ЗРЕЊАНИНУ
23000 Зрењанин, Ђорђа Стратимировића 23
тел. 023/565-896
e-mail: office@vts-zr.edu.rs

Секретар
УСЛОВИ: возачка дозвола Б категорије, познавање рада на
рачунару (MS Office), енглески језик- средњи ниво, положен
правосудни испит.

Наставник виолине

са 50% радног времена, на одређено време
ради замене помоћника директора, а најдуже до
31.08.2016. године

УСЛОВИ: дипломирани музичар, усмерење виолиниста, дипломирани музичар - виолиниста, академски музичар виолиниста,
мастер музички уметник, професионални статус: виолиниста.

Наставник виолине

са 35% радног времена, на одређено време ради
замене запосленог за време мировања радног
односа због вршења јавне функције, а најдуже до
31.08.2016. године

УСЛОВИ: дипломирани музичар, усмерење виолиниста, дипломирани музичар - виолиниста, академски музичар виолиниста,
мастер музички уметник, професионални статус: виолиниста.

Наставник теоретске наставе (музички
облици)

са 20% радног времена, на одређено време
ради замене помоћника директора, а најдуже до
31.08.2016. године

УСЛОВИ: дипломирани музичар, усмерење композитор, музиколог, етномузиколог, диригент или музички педагог, дипломирани композитор, дипломирани музиколог, дипломирани музички
педагог, дипломирани музичар - педагог, професор солфеђа
Бесплатна публикација о запошљавању
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Највећа понуда
слободних послова
на једном месту
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ПИТАЛИ СТЕ НАС...
Телефон: 011/29 29 145
Адреса: Послови - Национална служба
за запошљавање
Гундулићев венац 23-25, 11000 Београд
e-mail: novine@nsz.gov.rs
aleksandra.bacevic@nsz.gov.rs

ПРОПРАТНО И КОНТАКТНО ПИСМО
Шта је пропратно, а шта контактно писмо?
Функција пропратног и контактног писма је да вас
представе потенцијалном послодавцу, заинтересују га да
прочита вашу пријаву за запослење и позове на разговор.
Пропратно писмо пишете када конкуришете на радно место које је јавно оглашено или сте за њега сазнали из неких
других извора, а контактно када желите да откријете могућности запошљавања на тзв. „скривеном тржишту рада“
или ван огласа - послове који нису оглашени. Послове на
скривеном тржишту рада откривате путем сопствене мреже информисања и кроз контакте са послодавцима у областима које вас занимају. Кроз те контакте би требало да сазнате имена одговорних особа у предузећима/установама у
којима бисте желели да се запослите.
Пропратно и контактно писмо прате вашу пријаву за
запошљавање и треба да садрже следеће информације: да
сте заинтересовани за посао, способни да одговорите захтевима посла, да сте изузетно мотивисани и да ћете допринети развоју компаније ако вас ангажују. На крају се захвалите послодавцу на указаном времену и поверењу.
Квалитет вашег писма одредиће први утисак потенцијалног послодавца. Истражите предузеће у коме желите
да конкуришете како бисте се на најбољи начин представили, у складу са захтевима и потребама предузећа и посла
за који се пријављујете. Писмо треба да садржи најважније
информације које ће заинтересовати послодавца. Важе иста
правила и упутства као и за писање пријаве за запослење.
Уколико се то у огласу захтева, поред CV-а, пропратног писма, треба послати и фотокопије докумената, сертификате
са едукација и препоруке.

Пропратно писмо
• Адресирајте и пошаљите особи како је спецификовано у огласу. Ако име одговорне особе није наведено, потрудите се да сазнате име особе која прима пријаве за посао
или је одговорна за запошљавање за конкретно радно место. У првом пасусу наведите за које радно место конкуришете, онако како је дато у огласу. Ако слободно радно место
није оглашено, већ сте до информација дошли из других
извора, писмо ћете започети тако што ћете саопштити како
сте сазнали за слободно радно место.

Контактно писмо
• Адресирајте и пошаљите особи која руководи
одељењем у коме бисте желели да се запослите. Ако је у
питању мало предузеће или организација, писмо можете
упутити директору, председнику и слично. У првом пасусу
укажите на позицију или област која вас занима, на основу
претходног истраживања и информисања о предузећу/установи. Помените име особе која вам је препоручила да се
обратите или вам дала информације о предузећу (ако имате допуштење). Нагласите шта можете да понудите и како
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можете допринети предузећу/установи. На крају нагласите
да ћете (и када) позвати телефоном, како бисте се информисали о наредним корацима.

Пример пропратног писма
Поштовани,
На огласној табли Националне службе за запошљавање - Филијала за град Београд, објавили сте слободно
радно место за конструктора алата. Како сам завршио школу за то занимање и имам богато искуство, одлучио сам да
конкуришем. Прилажем своју радну биографију у којој сам
детаљно навео своје квалификације и радно искуство.
О Вашој фирми сам добио много информација од г-дина Марка Васића, који је руководилац производње, као и из
средстава јавног информисања. Импресиониран сам нивоом организације у фирми и успесима на тржишту које бележите у последње време.
Веома сам заинтересован за запослење код Вас, па бих
се Вашем позиву за разговор радо одазвао.
Срдачан поздрав,

Петар Петровић

Пример контактног писма
Поштовани господине Ђорђевићу,
На сајту Министарства просвете и спорта сам прочитала да је Ваша гимназија добила одобрење за оснивање
основне школе. Из тога закључујем да ће Вам бити потребни
стручни сарадници, те Вам се обраћам јер сам заинтересована за радно место школског психолога.
Завршила сам студије психологије на Филозофском
факултету у Београду 2015. године, са просечном оценом
8,8. Тема мог дипломског рада је „Повезаност школског успеха и социометријске структуре одељења“. Дипломски рад
одбранила сам са највишом оценом. Рад је објављен у часопису „Психологија данас“.
Моје доминантно професионално интересовање је везано за примену психологије у школи, па сам током студија
похађала следеће семинаре: „Школа активног учења“ у организацији Института за психологију, „Школа за живот“ у
организацији Друштва психолога, „Здраво да сте“ у организацији ЦАА.
Веома сам заинтересована за рад у Вашој школи и ценила бих прилику да лично разговарамо. Захваљујем се на
пажњи и времену које сте ми посветили.
С поштовањем,
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АКТУЕЛНО

Инокоп 2015

ИСКУСТВА ЖЕНА
ПРЕДУЗЕТНИЦА
Презентацијом „Подршка
предузетништву кроз програм
Самозапошљавање - искуства
жена предузетница“, зрењанинска
филијала НСЗ уклопила се у тематски
оквир сајма „Инокоп“, посвећеног
развоју иновација, кооперација и
предузетништва

С

ајам иновација, кооперација и предузетништва „Инокоп 2015“, шеснаести по реду, одржан је у оквиру манифестације „Дани пива“ у Зрењанину, од 27. до 29. августа. На овогодишњем сајму учешће је узело преко
200 излагача - привредна друштва, предузетници, задруге,
организовани пољопривредни произвођачи, коморе, заводи
из земље и региона.
„Овај сајам је прилика за предузетнике, али и за велике компаније, удружења, асоцијације, представнике старих
заната, да представе своје програме, прилика да се размене
знања и искуства, успоставе пословни контакти, договори
сарадња и стекну нови клијенти и купци. Као министарка
пољопривреде морам да истакнем значај пољопривредне и
прехрамбене индустрије и за прехрамбену сигурност наших
грађана и за укупну економију наше земље. Иновације, нова
технолошка решења, њихово праћење и имплементација,
основа су за подизање конкурентности српске пољопривреде и прехрамбене индустрије“, нагласила је министарка
пољопривреде Снежана Богосављевић Бошковић, отварајући манифестацију.
Презентацијом „Подршка предузетништву кроз програм
Самозапошљавање - искуства жена предузетница“, зрењанинска филијала НСЗ уклопила се у тематски оквир сајма
„Инокоп“, посвећеног развоју иновација, кооперација и предузетништва.
На подручју Средњобанатског округа је у периоду од
2004. до 2014. године уз подршку програма самозапошља-

На подручју Средњобанатског округа је у периоду
од 2004. до 2014. године уз подршку програма НСЗ
за самозапошљавање отворено преко
1.200 фирми, а 40% су регистровале жене

Предузетници махом мушкарци
У првој половини 2015. године Филијали Зрењанин НСЗ
је поднето 85 захтева за самозапошљавање по конкурсу
НСЗ, док су по конкурсу Покрајинског секретаријата за
запошљавање поднета 144 захтева, а 31 лице закључило
је уговор о самозапошљавању. Најчешће се отварају фирме из области услуга, занатства, производње, а за предузетништво се, још увек, у већем броју одлучују мушкарци.
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Иновације, нова технолошка решења, њихово
праћење и имплементација, основа су за подизање конкурентности српске пољопривреде и
прехрамбене индустрије - министарка
пољопривреде Снежана Богосављевић Бошковић
вања отворено преко 1.200 фирми, а 40% су регистровале
жене. У оквиру презентације, искуства предузетница које су
покренуле бизнис уз подршку НСЗ учинила су видљивијим
један сегмент предузетништва - женско предузетништво.
Делатности које су најчешће покретале жене предузетнице у
претходној деценији су: књиговодствене агенције, фризерски
салони, салони за негу лепоте, кројачке фирме и трговинске
и угоститељске фирме.

Делатности које су најчешће покретале
предузетнице у претходној деценији су:
књиговодствене агенције, фризерски салони,
салони за негу лепоте, кројачке фирме и
трговинске и угоститељске фирме
О својим предузетничким искуствима говориле су:
Наташа Ћурић, власница радње за израду накита „Перла-стил“, коју је регистровала 2015. године, Данијела Стефановић, која је такође ове године регистровала радњу за
производњу производа од гипса „Огиша 023“, Владислава
Ћулибрк, власница туристичке агенције „Гондола“ (2014.) и
Виорика Магда, чија фирма „Етно-сувенир“ послује од 2011.
године.
Програм самозапошљавања, као једна од активних мера
запошљавања НСЗ, намењен је незапосленима опредељеним за покретање бизниса и представља институционалну
подршку развоју предузетништва - финансијску и стручну.
Субвенција за самозапошљавање одобрава се за новорегистроване делатности, у једнократном износу од 160.000
динара, односно 200.000 динара за незапослене особе са
инвалидитетом. Лице које региструје делатност уз подршку програма за самозапошљавање дужно је да делатност
обавља најмање 12 месеци и редовно уплаћује доприносе за
обавезно социјално осигурање најмање 12 месеци.
А.Штрбац
Национална служба за запошљавање • www.nsz.gov.rs

АКТУЕЛНО Одржана инфо-сесија у оквиру пројекта „Активацијом до инклузије у запошљавању”

ПОДРШКА ЗАПОШЉАВАЊУ МЛАДИХ

СА ИНВАЛИДИТЕТОМ

Национална служба за запошљавање је информисала учеснике о мерама и
програмима подршке намењеним особама са инвалидитетом. Представљени
су и јавни позиви и конкурси НСЗ који су расписани за 2015. годину и чија је
реализација у току
„Запошљавање младих са инвалидитетом - Пут до запослења: могућности и изазови“, било је тема недавне
инфо-сесије, коју су у Привредној комори Србије организовали Форум младих са инвалидитетом и Национална
служба за запошљавање. Инфо-сесији
која је реализована у оквиру пројекта
„Активацијом до инклузије у запошљавању“, присуствовали су представници
Универзитетског центра за студенте са
хендикепом Универзитета у Београду
и више од 20 незапослених особа са
инвалидитетом и њихови родитељи.
Пројекат реализује Форум младих са
инвалидитетом, у периоду од 1. јуна до
31. децембра 2015. године. Покровитељ
је Министарство омладине и спорта, а
Национална служба за запошљавање
сарадник на пројекту. Пре Београда
инфо-сесије су организоване у Нишу и
Новом Саду.
Присутнима су представљени
циљеви пројекта, резултати досадашњих истраживања и реализација
активности и искуства Форума младих са инвалидитетом и Националне
службе за запошљавање у програмима
запошљавања младих са инвалидитетом и предочене корисне информације
за унапређење процеса њиховог запошљавања. Указано је на позитивне
ефекте Закона о професионалној рехабилитацији и запошљавању особа са
инвалидитетом. Говорило се о могућностима за запошљавање на отвореном
тржишту рада, о квалификацијама које

Бесплатна публикација о запошљавању

послодавци траже, као и о важности
целоживотног учења и укључивања
у обуке за стицање додатних знања и
вештина, као што су обуке за рад на рачунару и друге.
Форум младих са инвалидитетом
представио је своја искуства у процесу запошљавања особа са инвалидитетом, те је позвао присутне да се пријаве у базу кандидата који траже посао.
Представница Универзитетског центра
за студенте са хендикепом је информисала присутне о могућностима које се
на Универзитету у Београду пружају
младим особама са инвалидитетом,
помоћи коју могу да добију, као и о активностима које се тренутно реализују.

Национална служба за запошљавање је информисала учеснике о мерама и програмима подршке намењеним
особама са инвалидитетом. Изнети су
подаци о тренутном стању на тржишту
рада, у погледу броја незапослених
особа са инвалидитетом, затим о занимањима у којима је запошљавање
највеће, могућностима и поступку процене радне способности и кретањима
на тржишту од 2010. године и почетка примене наведеног закона. Такође,
представљени су јавни позиви и конкурси НСЗ за 2015. годину, чија је реализација у току.
Основни циљ пројекта „Активацијом до инклузије у запошљавању“
је унапређење запошљивости младих
са инвалидитетом кроз информисање,
активацију, неформалну обуку, радну
праксу и изградњу одрживе сарадње
са послодавцима. Циљеви пројекта и
реализација активности директно доприносе унапређењу услова за лични и
друштвени развој младих са инвалидитетом и њиховом пуном укључивању у
друштвени живот заједнице. Активности се реализују у три града: Београду, Новом Саду и Нишу.
У наредној фази биће организован
петодневни едукативни програм за
унапређење знања и вештина за процес
запошљавања. У новембру и децембру
су планиране три једнодневне радионице са послодавцима, како би се допринело унапређењу запошљавања особа
са инвалидитетом.
М.К.
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АКТУЕЛНО Хоризонт 2020

ЗА ИНОВАТИВНУ ИДЕЈУ 50.000 ЕВРА

Главни услов за добијање средстава је да производ буде иновативан, не само на
нивоу Србије већ на нивоу целог света

П

ривредници који имају идеју за иновативни производ могу да конкуришу за средства Европске уније у
склопу програма „Хоризонт 2020“. Од прошле године
је нашим привредницима доступан овај програм у
вредности од 78 милијарди евра. Услови за конкурисање за
средства из програма су да је фирма регистрована у Агенцији за привредне регистре и има идеју за иновативан производ.
Никица Маринковић, из Немачке организације за међународну сарадњу GIZ (Deutsche Gesellschaft für Internationale
Zusammenarbeit), каже за РТС да постоји неколико кругова
приликом конкурисања за средства из пројекта „Хоризонт
2020“. Уколико прођу први круг, привредници могу да рачунају на око 50.000 евра за покретање или реализовање своје
идеје. У другом кругу новац за развијање сопственог бизниса
износи од 500.000 до два милиона евра.
Главни услов за добијање средстава у склопу пројекта
„Хоризонт 2020“ је да производ буде иновативан не само на
нивоу Србије, већ на нивоу целог света.

Конкурс „Нова технолошка предузећа“

ШКОЛА ПОСЛОВНОГ
ИСКУСТВА
Бизнис инкубатор за технолошко предузетништво ICT Hub из Београда позвао
је студенте свих факултета
у Србији да се пријаве на
конкурс „Нова технолошка
предузећа“, који има за циљ
подстицање младих на предузетништво и самозапошљавање. Конкурс је отворен до 20. септембра. Право
учешћа имају студенти и
студенткиње старости до 30
година.
За студенте завршних
година пројекат подразумева бесплатан шестомесечни
програм подршке развоју
предузетничких вештина у
области информационо-комуникационих технологија
(ИКТ) и покретању сопственог бизниса. Након обуке
планирано је отварање најмање четири стартапа у области ИКТ.

Одабрани студенти почетних година проћи ће
двомесечну „Школу пословног искуства“, коју ће водити успешни предузетници из Српске асоцијације
менаџера (САМ) и Секције
младих перспективних лидера (SAMPLE), што ће им
помоћи да у будућности
самостално развијају идеје
и пројекте. Неке од тема
су: развој бизнис модела,
конкурентност, управљање
стресом, стратегије продаје
пословним корисницима и
презентовање инвеститорима. Конкурс спроводи ICT
Hub, уз финансијску подршку Министарства омладине
и спорта Републике Србије,
а идеја је да се допринесе
повећању запослености у
Србији.

„Много је области у којима мала и средња предузећа
имају шансу да се окушају“, подсећа Маринковић и као пример наводи пољопривреду, прехрамбену индустрију, медицину или транспорт.
ГИЗ спроводи пројекат и подржава предузећа из девет
општина источне Србије, којима и помаже да напишу пројекат, учине први корак и конкуришу за средства. Према последњим подацима, 44 фирме су успеле да узму новац из
пројеката. На свака три месеца се организују нови кругови
за доделу средстава, али привредници могу да у сваком тренутку пријаве своју идеју.

Вучић: Извештај ММФ-а је мој
дипломски испит

НАЈБОЉА ВЕСТ
ЗА СРБИЈУ

„За мене је мој дипломски испит био јучерашњи став
ММФ-а. Никада углед Србије у политичком смислу није био
већи у свету од када је Србија самостална држава. Носим са
собом као неку врсту дипломског рада саопштење ММФ-а
на српском и енглеском, са најбољом вешћу за једну земљу“,
рекао је у Новом Саду премијер Србије Александар Вучић,
преноси „Танјуг“.
У свом извештају о другој ревизији стендбај аранжмана
с нашом земљом, Џејмс Руф, шеф делегације Међународног
монетарног фонда, констатовао је да су остварени добри резултати, да Србија поново бележи стопу раста, да је запосленост у порасту, незапосленост у паду, расте поверење у Србију, а
говори и о изванредним фискалним перформансама, стабилним инфлационим очекивањима, напретку у спровођењу структурних реформи... Он указује да је ММФ ревидирао стопу раста БДП за 2015. на 0,5 одсто.
Из ММФ поручују да је споразум о другој ревизији аранжмана са Србијом сада постигнут на нивоу Мисија - Влада, а
пред Бордом извршних директора ММФ наћи ће се средином октобра. Комплетирање друге ревизије значиће још око 147
милиона евра, који ће бити на располагању Србији унутар стендбај аранжмана из предострожности, укупне вредности 1,2
милијарде евра. Ових 147 милиона евра довешће до тога да укупна средства доступна Србији у оквиру аранжмана достигну
528 милиона.
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АКТУЕЛНО Фризерски салони за љубимце

БИЗНИС

У КОЈЕМ
СЕ ОБРЋУ
МИЛИОНИ
На више од 900.000 чипованих паса и мачака (и барем још толико нечипованих)
долази и најмање 300 фризерских салона за куце и маце, од којих je две трећине
илегалнo. Да је ствар озбиљна, говори и чињеница да ова економска микро-ниша у
Србији годишње обрnе чак пет милиона евра

Ф

ризерски салони за кућне љубимце већ неколико
година су прави хит у Србији. На више од 900.000
чипованих паса и мачака (и барем још толико нечипованих) долази и најмање 300 фризерских салона
за куце и маце, од којих je две трећине илегалнo. Да је ствар
озбиљна, говори и чињеница да ова економска микро-ниша
у Србији годишње обрне чак пет милиона евра. Колико је овај
бизнис уносан, говори и податак да су поједини ветеринари
под окриљем својих амбуланти увели услугу шишања паса, а
многи су салоне отворили у стану или кући.
- Почео сам да шишам псе, али само машиницом. Никакве специјалне фризуре не долазе у обзир. Не радимо ни купање паса, јер за то немамо услова - рекао је Б.В., ветеринар
из Београда, за „24 сата“.
У Србији има више од милион власничких паса, а потребе за фризером су све веће, јер су све популарније дугод-

Бесплатан такси за псе
Како би привукли муштерије, одређени салони нуде
бесплатан превоз за љубимце до салона и назад, али су
њихове цене по правилу скупље. Када се пас води на фризуру, не препоручује се да власник буде уз свог љубимца,
јер се може додатно узнемирити.

Бесплатна публикација о запошљавању

Дивљи салони, али и легални, шишање паса
наплаћују од 1.400 динара, па све до 100 евра
лаке расе, попут малтезера и бишона. У салонима се, поред
шишања, нуди и купање и фенирање, што кошта од 1.000 до
2.000 динара, у зависности од величине пса. Потом је ту и
рашчешљавање пса и третман чишћења од лињања, који кошта и до 5.000 динара.
Рачуница је следећа: Дивљи салони, али и легални, шишање паса наплаћују од 1.400 динара, па све до 100 евра,
у зависности од величине пса. Они у просеку имају дневни
промет око 100 евра (12.000 динара), што доводи до тога да
годишње могу да зараде и до 25.000 евра. Ако се томе дода
чињеница да већина нема никакве трошкове на име пореза
(раде илегално), јасно је зашто је овај бизнис у процвату.
- Лети имам много посла, па неретко радим и по седам
дана у недељи. Сваки дан ми дође између шест и седам паса,
па радим до касно у ноћ. Зими ми обично долазе само на
купање и фенирање, или на четкање, али годишње зарадим
до 27.000 евра. Имам и трошкове, али остане ми једна добра
плата са којом издржавам целу породицу - прича М.Б. из Београда, која не планира да региструје салон, јер би јој, како
каже, држава појела пола зараде.
Власница једног од малобројних регистрованих салона,
Бојана Ранчић из „Ворлд оф груминг“ (World of grooming),
каже да дневно имају око 10 чупавих муштерија. Ранчићева је иначе дипломирани правник и економиста, а посао иде
довољно добро да ће ускоро да отвори и други салон. Цене су
код њих и „дивљака“, како каже - скоро изједначене. С тим
што ови други немају фактор одговорности за оно што животињама раде.
- Највећи проблем у овом послу је што људи желе да
прођу што јефтиније, што их некада кошта много више. Имали смо више пута прилику да исправљамо „радове“ салона
који нису регистровани. Такође, од великог значаја је и козметика која се користи приликом неге пса, а ми користимо
само врхунску, па се тако избегавају алергије. Имали смо
разне жеље муштерија, од тога да им фарбамо псе и њихове
нокте, али то смо одбили - прича Ранчићева.
09.09.2015. | Број 638 |
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Индија

САН СВАКОГ ШВАЈЦАРЦА

САМ СВОЈ ГАЗДА

Највише потенцијалних предузетника
је међу младима који немају шта да
изгубе и четрдесетогодишњацима који
су већ изградили каријеру

ТРАЖИЛИ 30, ЈАВИЛО
СЕ 75.000 ЉУДИ
Државни послови, чак и они најнижег
ранга, веома су тражени и цењени

Ш

окирани индијски
званичници отказали су планове
да попуне 30 радних места на позицији берача чаја, пошто су примили
75.000 пријава, чак и високообразованих. Радници у
Директорату за економију и
статистику индијске савезне државе Чатисгар остали
су без текста када се за физички посао плаћен 14.000
рупија месечно (220 долара)
пријавило толико људи, преноси агенција „Франс прес“.
Председник директората Амитаб Панда рекао
је да је испит за кандидате
отказан након што је стигло

70.000 онлајн и 5.000 личних
пријава, укључујући квалификоване инжењере и дипломиране менаџере. „Ово
је надреално. Очекивали смо
2.000 до 3.000 пријава“, рекао је Панда за „Франс прес“.
Огромна индијска бирократија, заоставштина британске колонијалне владавине, сматра се приликом
за сигурно радно место у
односу на приватни сектор.
Државни послови, чак и они
најнижег ранга, веома су
тражени и цењени, а како
показују бројни извештаји,
кандидати често плаћају
хиљаде рупија мита да би
добили посао.

Свакодневно се служимо услугама бројних технолошких компанија,
као што су „Гугл“, „Фејсбук“ и „Јаху“
и за њихово коришћење не морамо
да платимо ни динара, али ове компаније на својим корисницима ипак
зарађују милијарде долара. Примера ради, иако нећете платити за
коришћење, на овај начин сте компанијама дали допуштење да прикупљају бројне информације о вама,
које ће даље искористити за пласирање што прецизнијих огласа.
Међу бројним објавама на
највећој друштвеној мрежи, као и
међу резултатима претраживања,
мејловима и током гледања видеа на
„Јутјубу“, све време се приказују рекламе на основу којих компаније зарађују велики новац.
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Швајцарци у све већем броју желе да буду сами себи
шефови и чак 70 одсто испитаника намерава да започне самосталну привредну активност, показало је истраживање
портала „Гешафтспартнер“. Подаци Федералног завода за
статистику показују да је у 2013. у Швајцарској отворено
12.440 нових предузећа, што је највиши ниво од 2001. године,
преноси швајцарски лист „20 минит“. Жеља за независношћу
и реализацијом сопствених идеја основни је разлог све већег
интересовања за оснивање властитих фирми, истичу у Центру за иновацију и предузетништво (ZHAW).
Како се наводи у истраживању, две су основне групе
људи који имају намеру да се опробају у сопственом бизнису.
Једну чине млади, са тек стеченим дипломама, који немају
шта да изгубе, а у другој категорији су углавном четрдесетогодишњаци који су већ изградили каријеру у некој од великих компанија и који у односу на младе људе опстају дуже
на тржишту.
Упркос повећаном интересовању за започињање самосталне делатности, подаци статистичког завода показују да
само половина новооснованих индивидуалних предузећа
траје на тржишту дуже од пет година. Најнижа стопа преживљавања је у сегменту трговине и информатике, док у
грађевинској бранши, на пример, износи близу 60 одсто.
Из Центра за предузетништво наводе да људи који се
упусте у приватни бизнис често потцењују обим послова који
их чека. У првих пет година, кажу стручњаци, треба радити и
по 10 сати дневно, шест или свих седам дана у недељи, да би
се посао развио и опстало на тржишту.

КОЛИКО ИНТЕРНЕТ ГИГАНТИМА
ВРЕДИ НАШ „КЛИК“

НИШТА НИЈЕ
БЕСПЛАТНО

На страници Howmuch.net покушали су да израчунају колико је сваки
корисник вредан технолошким компанијама, и то на темељу укупне тржишне вредности компанија и броја
активних корисника. Иако је такву
вредност корисника тешко (вероватно
и немогуће) конкретно израчунати,
поготово што постоји велика разлика
између компанија попут „Амазона“,
чије услуге укључују онлајн продају,
продају е-књига, таблета и слично и
„Гугла“, који највећу зараду остварује
оглашавањем путем претраживача
који је бесплатан, објављене бројке
прилично су занимљиве.
Први на листи је „Амазон“, чија
је тржишна вредност износила скоро
200 милијарди долара, док број корисника њихових услуга износи 270
милиона, па тако сваки корисник овој
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компанији вреди чак 733 долара. Иза
„Амазона“ следи „Алибаба“, којем је
сваки корисник вредан 621 долар, а
потом „иБеј“, чији корисник вреди 474
долара. „Гугл“ се налази на четвртом
месту - укупна тржишна вредност
ове компаније износи 364 милијарде
долара, а уз две милијарде корисника, колико на овој страници верују да
има ова компанија (иако је ове бројке
тешко израчунати с обзиром на број
„Гуглових“ услуга), сваки корисник
им вреди 182 долара.
Након „Гугла“ на листи се налази
највећа друштвена мрежа на свету,
којој сваки корисник вреди 158 долара, а од осталих занимљивих компанија издвојићемо „Твитер“ (вредност
корисника износи 81 долар), „Јаху“ (70
долара) и „Линкдин“ (69 долара).
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САЗНАЈТЕ ВИШЕ Како „Амазон“ терорише запослене

НАТПРОСЕЧНИ РОБОТИ

Више од 100 бивших и садашњих радника „Амазона“ наводи услове у којима нема
емпатије, док се људи због продуктивности и ефикасности терају на рад до
граница издржљивости
„Амазон“ је огромно и веома тешко место за рад, рекло би се по писању
„Њујорк тајмса“ (New York Timesa), који
открива тактике менаџмента. Чланак описује веома напето окружење,
где запослени треба да „дипломатски
баце људе под аутобус“. Ова правила
показују како се од запослених очекује
да смишљају нове идеје, константно
побољшавају посао, инсистирају на највишим стандардима и, наравно, доносе
резултате.
Већ летимичан поглед на ова
правила даје јасну слику о пословном окружењу у „Амазону“. Међутим,
„Њујорк тајмс“ отишао је корак даље
и интервјуисао више од 100 бивших и
садашњих радника „Амазона“ у корпоративном седишту у Сијетлу, описујући
услове у којима нема емпатије, док се

Потребна је огромна снага
да бисте преживели дан
као бескућник, али срећнија
сам него икада. Постоји
више поштовања за жену
бескућницу на улици, него за
раднике у „Амазону“
Платите чекање на претрес
Раднике у складиштима „Амазона“
после 12 сати рада на паковању кутија
чека још пола сата стајања у реду за
претрес. Радници су отпочели борбу
за своја права, али не за скраћивање
смена или укидање претреса, већ за
наплату времена које проведу у реду.
Радник из Неваде је заједно са колегама уложио жалбу Врховном суду, а
након његовог предмета уследиле су
десетине из других складишта „Амазона“, али и из других компанија. Како
кажу аналитичари, ови случајеви би
могли да промене однос компанија
према радницима које запошљавају
по сату. Ако случај прође Врховни суд,
биће прослеђен федералном парничном суду, а уколико радници и тамо
победе, „Амазон“ ће морати да плати
одштету за чак 400.000 радника, што
ће се мерити стотинама милиона долара.
Бесплатна публикација о запошљавању

људи због продуктивности
и ефикасности терају на
рад до граница издржљивости. Чланак нуди низ
примера, укључујући сведочење жене с раком дојке
која је стављена у програм
„побољшања ефикасности“
и друге раднице која је морала на пословни пут само
дан након побачаја. Радници су константно праћени,
унутар и ван радног времена, мери се њихова продуктивност и успешност, а менаџери брзо уручују отказе
онима који не испуњавају
строге критеријуме.
Синдикат ГМБ упозорава да радници „Амазона“
у Уједињеном Краљевству
пате од физичких и менталних болести због радног режима. Радници у дистрибутивним центрима широм земље су под притиском
да буду „натпросечни роботи“, каже Ели
Бакер, главна синдикална повереница
за „Амазон“.
„То је тежак физички посао, уз
стрес због надзора и немогућности да
у било ком тренутку будете испод траженог нивоа обављања задатака“, каже
Ели и додаје да запослени пате од проблема са костима и мишићима, стреса
и тескобе.
Занимљива је прича Никол
Грејсли (Nichole Gracely), која је била
један од најбољих Амазонових запослених, а након што се побунила
против начин рада ове познате компаније остала је без крова над главом. У ауторском тексту за „Гардијан“
(Guardian) Никол пише да је данас бескућница, али да су јој и најгори дани
бољи од најбољих у „Амазону“.
„Потребна је огромна снага да бисте преживели дан као бескућник, али
срећнија сам него икада. Постоји више
поштовања за жену бескућницу на улици, него за раднике у Амазону“, пише
Никол и додаје да је била машина која
је радила и по десет сати без прекида,
а сваки њен покрет шефови су пратили
преко камера.
„Морала сам одржавати тај ритам, јер ако бих се зауставила макар и
на минут срушила бих се од исцрпљености. Ни врхунске перформансе не гарантују сигурност радног места. Третирали су нас као просјаке, јер су знали

Жена с раком дојке је
стављена у програм
„побољшања ефикасности“, док је друга радница
морала на пословни пут
само дан након побачаја
да нам треба посао. Протестујући против Амазона, зарадила сам више новца
него радећи за њих“, каже Грејсли, која
је аплицирала на различите послове,
међутим, нико не жели да јој да шансу
када чују за њен спор с „Амазоном“.
„Много је вредних и способних
људи који су завршили на улици. Не
знам какав је профил просечног америчког бескућника, али била сам сигурна да то нисам ја. Дипломирала сам,
а затим и магистрирала. Моји радови су
објављени у научним часописима. Планирала сам и да докторирам, али сам
одустала. У мом новчанику данас нема
ни једне једине новчанице. Требају ми
наочаре. Треба ми зимска одећа. Треба
ми новац и треба ми шанса“, искрена је
Никол.
Оснивач Амазона Џеф Безос од
запослених очекује да на електронску
пошту одговоре одмах, чак и ако је она
стигла усред ноћи или викендом. Запослени добијају и подстицај да пријаве колеге, у атмосфери која промовише
безочну конкурентност.
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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

