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У протеклој години више од три хиљаде незапослених у Србији
започело је предузетнички живот захваљујући бесповратним средствима Националне службе за запошљавање. За ову меру највише су били заинтересовани они који већ имају радно искуство које
су могли искористити за покретање посла и евентуално упослити
и чланове својих породица, као и своје суграђане. „Тај ризик се у
већини случајева исплати, јер су истраживања показала да преко 80 процената ових предузећа ипак успе да преброди прве,
најризичније године пословања. У томе имају свесрдну подршку
Националне службе, која поред осталог, настоји да им помогне у
најважнијем - освајању тржишта“, изјавио је недавно Дејан Јовановић, директор Националне службе за запошљавање. Јовановић је
подсетио да предузетницима НСЗ нуди низ услуга усмерених ка
остваривању бољих пословних резултата и одговорног пословања
- посредује у запошљавању, обучава кадар, а пружа и финансијску подршку при запошљавању младих и особа са инвалидитетом
или отварању нових радних места. Једна од свакако повољнијих,
а тренутно актуелних мера за подстицај развоју сектора МССП су
и јавни позиви, које је крајем фебруара расписало Министарство
економије и регионалног развоја.
Министарство просвете предтавило је Нацрт стратегије
развоја образовања у Србији до 2020. Стратегија, који би током
априла требало да се нађе на седници Владе, треба да послужи
унапређењу квалитета образовања, области од изузетног значаја
за развој друштва на свим нивоима. Документ је подељен на неколико области - предшколско, основно образовање, опште, средње
и уметничко образовање, средње стручно образовање, академске
студије, струковне студије, образовање одраслих, образовање наставника, а најмање је урађено у финансирању образовања. Стратегијом се наглашава васпитна функција школе, значај изградње
препознатљивог идентитета, а предвиђа и увођење нових метода
наставе као што су онлине гимназије. Новина је и да ваннаставне
активности постају обавезне и интердисциплинарне, а предвиђено
је и да на руководећим местима у школама не буду менаџери, већ
експерти за образовање.
Већина студената и тинејџера у нашој земљи још увек није
прихватила идеју да потражи хонорарни посао. Преко океана је
уобичајено да средњошколци, уз школу или између две школске
године, раде у неком ресторану, зарађујући тако свој први новац,
чак и у случајевима када немају неке велике потребе за тим. На
Балкану се овај начин размишљања тек развија. Међутим, млади
су у односу на протекле године много заинтересованији за проналажење повременог посла, што показује и већи број учлањених у
омладинске задруге, али и учесталије посете специјализованим
сајтовима (што је и најбољи и најсигурнији пут за проналажење
легалног ангажмана). Многи прилику за зараду траже у иностранству, најчешће у суседним приморским земљама, а могућност за
налажење солидно плаћеног хонорарног посла, мада у значајно
мањој мери, имају и они који остају у Србији. . За студенте из Србије, заинтересоване да за време летњег распуста бораве и раде у
САД, неколико агенција последњих година има у понуди већ готове
програме за путовање, на које могу да се пријаве редовни студенти
државног или приватног факултета или високе школе струковних
студија. Услов је да имају између 18 и 30 година. Цене боравка се
крећу од 800 до 1.000 долара, а ту су и трошкови здравственог осигурања и сервиса и цена авионске карте. Студенти из Србије од маја
до октобра могу да путују и раде у САД, у оквиру програма „Ради
и путуј“, који реализује београдска агенција SNAP (Student Network
Affirmation Programe). Слободних места има за још 60 студената.
Поласци из Београда предвиђени су за почетак маја и прву половину јуна, а могу се пријавити редовни студенти државног, приватног
факултета и високе школе струковних студија, као и постдипломци.

В.Пауновић
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D-COMPANY из бабушнице добитник награде „предузетник године 2011“

хЕроји ТрЖиШТа рада
“Све компаније које су учествовале на конкурсу су победници, јер су успеле да у години кризе отварају
нова радна места и позитивно послују. Награда је отишла у праве руке, јер се ради о јединственој
компанији која је уложила свој капитал у намери да поправи нешто у својој средини“, рекао је на уручењу
награде министар економије и регионалног развоја Небојша Ћирић

М

ала и средња предузећа су сегмент тржишта у чијим
се рукама налази кључ привредног раста Србије.
Чињеница да учествује у домаћој економији са око 99
одсто, запошљава готово две трећине радног становништва и генерише око 50 одсто бруто друштвеног прихода и извоза, овом сектору даје највећи потенцијал за економски развој и
запошљавање. Дневни лист „Блиц“ и Банка Интеза акцијом “Предузетник године” и наградом од 30.000 евра желе да афирмишу
и јавно признају квалитет и дају финансијску подршку текућем
пословању или улагању у нове пословне пројекте.
“Све компаније које су учествовале на конкурсу су победници, јер су успеле да у години кризе отварају нова радна места и
позитивно послују. Награда је отишла у праве руке, јер се ради
о јединственој компанији која је уложила свој капитал у намери
да поправи нешто у својој средини. Храбро су, у девастираном
подручју, запослили педесет нових радника. Да би се Србија равномерно развијала морамо имати што више оваквих компанија
које оживљавају одређене крајеве. Такође, у времену кризе и
смањених средстава за подстицаје треба и даље да радимо на
подизању предузетничког духа. Држава треба да негује овај потенцијал који обогаћује наше друштво”, рекао је министар економије и регионалног развоја Небојша Ћирић.
„D-company“ је модерна компанија која производи алате за
индустрију аутомобилских гума и у својој бранши је по величини у самом врху Европе. Једина је која производи калупе за
гуме француском „Мишлену“, а да није у саставу ове компаније.
„D-company“ као извозно оријентисано предузеће има годишњи
обрт од око два милиона евра и већину својих производа пласира на тржиште Румуније, Пољске, Француске, Шпаније, Немачке,
Бразила, Аргентине, Америке… Компанија запошљава 168 радника, а протекле године су у сарадњи са Националном службом
за запошљавање запослили 12 нових радника.

Свесна да су мала и средња предузећа посебно рањива и
осетљива на тржишне промене, Банка Интеза је прилагодила
своју пословну стратегију комплексном макроекономском амбијенту.
“Од увођења програма мера Владе за ублажавање последица финансијске кризе у земљи, Банка Интеза је сваке године пласирала највише субвенционисаних зајмова на нивоу целокупног
банкарског сектора, што је био случај и у 2011. години. Банка је
клијентима из сектора малих и средњих предузећа обезбедила
директан приступ кредитним линијама Европске инвестиционе
банке, Европске банке за обнову и развој, Развојне банке Савета
Европе и Европског фонда за Југоисточну Европу, истовремено
омогућивши великом броју предузетника репрограмирање и
реструктурирање пласмана”, рекао је Марко Капелини (Marco
Capellini), заменик председника Извршног одбора Банке Интеза
и члан жирија.
„Жири је имао тежак задатак да између свих малих и
средњих предузећа у Србији најпре одабере 50 најуспешнијих
кандидата, који су представљени у дневном листу „Блиц“, а потом се одлучи и за добитника награде. Власници свих пет фирми
које су ушле у најужи избор за ‚Предузетника године‘ су прави
хероји и жао нам је што додељујемо само једну награду“, рекао је
главни уредник листа “Блиц” Веселин Симоновић.
Чланови жирија су ове године били Божидар Лаганин, директор Агенције за страна улагања и промоцију извоза, Марко
Капелини, заменик председника Извршног одбора Банке Интеза, Небојша Ћирић, министар економије и регионалног развоја,
Миодраг Ђидић, државни секретар у Министарству финансија,
Дејан Јовановић, директор Националне службе за запошљавање,
Александар Грачанац, из Привредне коморе Србије и Сузана Лакић, новинарка “Блица”.
“Приликом избора смо се руководили критеријумима профитабилности, продуктивности, као и извозним потенцијалом,
бројем запослених и степеном друштвено одговорног пословања
компаније”, нагласио је председник жирија Божидар Лаганин.
А.Б.

Ускоро Стратегија развоја образовања

НОВИНЕ О КОЈИМА ЋЕ
СЕ РАСПРАВЉАТИ

Стратегијом која се односи на период до 2020. године наглашава се васпитна функција школе, значај
изградње препознатљивог идентитета и увођења нових метода наставе. Предвиђено је да на руководећим
местима у школама не буду менаџери, већ експерти за образовање

Н

ацрт стратегије развоја образовања у Србији до 2020,
који би током априла требало да се нађе на седници Владе, треба да послужи унапређењу квалитета
образовања, области од изузетног значаја за развој
друштва на свим нивоима. Документ је подељен на
неколико области - предшколско, основно образовање, опште,
средње и уметничко образовање, средње стручно образовање,
академске студије, струковне студије, образовање одраслих,
образовање наставника, а најмање је урађено у области финансирања образовања.

онлајн гимназије у србији
Нацрт стратегије предвиђа смањење фонда часова у
средњим школама, повећање броја гимназијалаца и омогућава
отварање интернационалних и онлајн гимназија.
Чланица Националног просветног савета (НПС) Ана Пешикан, која је учествовала у изради стратегије, навела је приликом
представљања документа да се сада за средње стручне школе
одлучује 75 одсто ученика, док интересовање за гимназије опада.
„Пројектовано је да однос уписаних у средње школе и гимназије буде 60:40. Висок квалитет предавача, наставе, као и услова рада, може обезбедити већи број гимназијалаца. Један од
начина је и увођење интернационалних и онлајн гимназија, што
стратегија и омогућава“, предочила је Ана Пешикан и истакла
да Нацрт стратегије прописује да број часова у средњим школама на недељном нивоу не прелази 26, односно 28, а новина је и
концепт партнерства школе и родитеља.
Када је реч о основним школама, предвиђено је да се смањи
оптерећење ученика и да се број обавезне наставе ограничи на
25, односно 20 часова у нижим разредима.
„Стратегијом која се односи на период до 2020. године наглашава се васпитна функција школе, значај изградње препознатљивог идентитета, а предвиђа и увођење нових метода
наставе“, рекла је Пешиканова. Према њеним речима, ваннаставне активности постају обавезне и интердисциплинарне, а
предвиђено је и да на руководећим местима у школама не буду
менаџери, већ експерти за образовање.
Основни циљ у предшколском васпитању је повећање обухвата деце, нарочито из маргинализованих слојева. Ово више
неће бити третирано као сервис за чување деце запослених родитеља, већ као припрема деце за будуће учење. Пешиканова је
навела да је стратегијом дефинисано ширење мреже предшколских установа, изградњом и реконструкцијом објеката, у срединама попут централне Србије, које нису добро „покривене“. За
њу је то услов да се повећа обухват предшколске деце, имајући
у виду да тек 40 одсто четворогодишњака иде у вртиће, и постигне потпун обухват припремно предшколским програмом.
„Ситуација ту није лоша, имамо обухват од 87 одсто, али
примећујемо мања смањења. Дефинисано је 15 различитих модела рада са предшколцима, који ће морати да прођу акредитацију“, истакла је Ана Пешикан.
Стратегија уводи и четири нивоа статуса наставника у
школама, попут модела на факултету. Наставници ће моћи да
напредују и примаће четири категорије плата. Средња школа
биће обавезна, а предвиђена је и боља сарадња са привредом,
како би се школовали кадрови потребни тржишту. Међутим,
чињеница је да професори у гимназијама имају велику одговорност, али да се најмање стручно усавршавају.
На седници Националног просветног савета речено је и да
стратешки документ, који би до краја марта требало да буде
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финализован и доступан на сајту Министарства просвете, прописује строже стандарде за програме који образују наставнике,
који ће, поред стручних, морати да поседују и педагошко-психолошко-методичке компетенције.
Током марта су организоване јавне расправе у пет градова, а министар просвете Жарко Обрадовић најавио је да би овај
документ пред Владом требало да буде на једној од седница у
априлу.

Повољнији положај за
приватне универзитете
Нацрт стратегије доноси и новине у области високог образовања, што је потврдио и проф. др Властимир Матејић, који је
учествовао у њеној изради. Тако ће студенти приватних и државних факултета од наредне школске године бити потпуно
изједначени, осим што ће стопостотно буџетско школовање остати само на државним универзитетима. Држава ће суфинансирати студије и на приватним универзитетима, тако што ће
академцима давати субвенционисане кредите. Против оваквих
решења буне се и студенти и професори државних универзитета, говорећи да држава на тај начин факултетима које је основала ствара нелојалну конкуренцију.
Враћа се и категорија суфинансирајућих студената, с тим
што неће сви плаћати једнако.
„Држава ће основати фонд који ће, у сарадњи са банкама,
помагати у школовању студената. Моћи ће да узму субвенционисане кредите, са веома ниском каматом и почетком отплате
тек када заврше студије. Ову погодност моћи ће да користе и
студенти приватних и државних факултета. Неко ће да учествује у плаћању са пет, а неко и са 95 посто“, рекао је професор
Матејић.
Сви академци биће равноправни и у конкурисању за домове, мензе и остале студентске повластице. То значи да би ова
дотирања из државне касе могла значајно да повећају број студената на приватним универзитетима, а самим тим и њихове
профите. За школовање на буџету више критеријум неће бити
само добар успех, него и социјална карта.
„То није фер према нашим студентима, који полажу тешке
пријемне испите и озбиљно студирају. Са друге стране, није фер
да држава, која нас је основала и која нам је као део универзитета зидала домове, сада њих уступи и приватним универзитетима“, прокоментарисао је проф. др Бранко Ковачевић, ректор
Универзитета у Београду.
А.Б.
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одржан Сајам запошљавања „Топ џоб“

ПАРТНЕРСТВО ЈЕ КЉУЧНА РЕЧ
Један од најбољих пројеката на подручју запошљавања
у Србији настоји да буде друштвено одговоран кроз
промоцију запошљавања маргинализованих група.
Прошле године су посао на сајму равноправно тражиле
и особе са инвалидитетом, а ове године посебна пажња
је посвећена запошљавању младих, како би нове
генерације добиле могућност да стекну радно искуство
На дводневном сајму запошљавања „Топ џоб 2012“, који је
одржан прошле недеље у београдском „Белекспоцентру“, више од
30 компанија понудило је слободна радна места, намењена пре
свега незапосленим младим људима. Намера организатора је
била да послодавцима пружи избор најквалитетнијих кадрова, а
кандидати су осим директног представљања, имали и могућност
да се упишу у електронску базу података која ће бити доступна
послодавцима.
„Белекспо“ и „Бекап“ (Backup) су организатори овогодишњег
„Топ џоба“, пројекта који на најбољи начин промовише запошљавање маргинализованих група, међу којима су свакако млади. Уз
Националну службу за запошљавање, као дугогодишњег сарадника, партнери су били Министарство економије и регионалног
развоја, Министарство омладине и спорта, Министарство рада и
социјалне политике и Привредна комора Србије.
На свечаном отварању манифестације, Дејан Јовановић,
директор Националне службе за запошљавање, подсетио је на
чињеницу да готово половину од укупног броја незапослених у
Србији чини популација млађа од 35 година и нагласио да је управо зато потребно да се и остале институције у Србији активно
укључе у решавање овог проблема.
„Имајући у виду чињеницу да око 10.000 људи годишње нађе
посао на сајмовима запошљавања, Служба својим учешћем и на
овом сајму жели да подржи младе људе у активном тражењу
посла, али и подстакне друштвено одговорне послодавце који
нуде слободна радна места“, рекао је директор НСЗ, подсећајући
да су, осим подршке коју Служба пружа у оснивању и вођењу сопственог бизниса, младима на располагању и услуге каријерног
вођења и саветовања, као и обуке којима се стичу вештине потребне за запошљавање на одређеним пословима.
„Партнерство је кључна реч, уколико желимо сви заједно да
пружимо системску подршку младима“, речи су Иване Ковачевић, државне секретарке у Министарству омладине и спорта, које
је донело низ важних документа, попут Националне стратегије
за младе, Закона о младима и Стратегије о каријерном вођењу и
саветовању. У оквиру Министарства омладине и спорта од 2008.
године функционише и Фонд за младе таленте, за чије је намене
издвојено више од 1,8 милијарди динара и финансирано више од
7.500 средњошколаца и студената. Сви они су у обавези да пет
година раде у нашој земљи.
„Привредна комора Србије, такође, већ дуги низ година подржава пројекте који су у интересу младих људи“, рекао је Слободан
Самарџић, потпредседник Националне асоцијације српске привреде.
Позивајући учеснике сајма на стручне семинаре које организује Центар за едукацију и стручно образовање, Самарџић
је подсетио да ПКС организује и конференције и радионице о
пројектима и доступним фондовима ЕУ, што је за младе људе добра прилика за стицање нових знања, али и успостављање нових
контаката.
СМЦ

бесплатна публикација о запошљавању

Послодавци и незапослени
на једном месту
Никола Грујчић, Ревизорска кућа „PwC“: „Сваке године
учествујемо на сајмовима запошљавања, а тренутно смо у процесу регрутације практиканата у пореском, правном и одељењу
ревизије. Потребан нам је један практикант за наше интерне
финансије, један за правно саветовање, три у одељењу пореског
саветовања и 10 практиканата у ревизији. Процес селекције почећемо у мају. Оно што тражимо од будућих практиканата јесте
да су на завршној години студија или да су већ стекли диплому
неке високошколске установе. Није пресудно који факултет је
завршио кандидат, него беспрекорно знање енглеског језика и
жеља да ради управо овај посао. Предузеће ‚PwC‘ има 169.000
запослених у 158 земаља света“.
Биљана Вуловић, асистент за људске ресурсе у Државној
лутрији Србије: „Први пут учествујемо на оваквом сајму, а тренутно имамо отворену позицију асистента обрачуна зарада
у Сектору за људске ресурсе. Истовремено правимо базу и за
остала радна места у другим секторима. Велики број људи до
краја године одлази у пензију, тако да ће бити много отворених
позиција. Управо зато желимо да покупимо што више података
о квалитетним кадровима“.
Државна лутрија Србије је водећи приређивач игара на
срећу на Западном Балкану, а из средстава које оствари, преко
буџета Републике, финансирају се Црвени крст, социјално хуманитарне потребе, инвалидске, стручне и друге организације,
предузећа и установе који спроводе програме ради унапређења
социјално економског и друштвеног положаја грађана, спортске
културне организације, као и пројекти локалних самоуправа.
Једна је од првих компанија у Србији која не само да помаже
донацијама особе са инвалидитетом, него их и активно запошљава.
Магда Синобер, HR асистент у Зекстра групи: „У оквиру
Зекстра групе послују фирме ‚Зекстра‘ доо и Ветеринарски завод Земун а.д. Лидер смо на домаћем тржишту у производњи
женске и мушке конфекције, а поред сопствене производње заступници смо и познатих италијанских брендова ‚Дизел‘, ‚Макс
Мара‘, ‚Макс енд ко‘ и ‚Викенд‘ . Тражимо продавце, бренд менаџере, дипломиране ветеринаре и лабораторијске техничаре.
Стално имамо отворен конкурс за продавце, па у зависности
колико се радних места упразни, толико кандидата запошљавамо“.
Наташа Вујчин је због сајма дошла из Панчева. Затекли смо
је управо на штанду Зекстра групе: „Дипломирала сам светску
књижевност, у септембру прошле године, на Филолошком факултету. Желим да нађем посао који би макар посредно имао
везе са мојом струком. За сваки случај сам у међувремену завршила едукацију за професионалне шминкере“.
Треба очекивати да ће Наташа и сви други млади људи
који су боравили на сајму, и поред свих објективних тешкоћа, на
овом или на неком од будућих сајмова пронаћи послодавца који
у свом предузећу или компанији очекује управо њих.
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Подршка сектору МсПП

моГУЋносТи За
опсТанаК и раЗвој

Спроводећи Стратегију развоја малих и средњих предузећа, држава и локална самоуправа покушавају да
побољшају институционални и правни амбијент. Уз бесповратна средства, будућим предузетницима су на
располагању и повољне кредитне линије за почетак и развој пословања

„У

протеклој години више од три хиљаде незапослених у
Србији започело је предузетнички живот захваљујући
бесповратним средствима Националне службе за запошљавање. За ову меру највише су били заинтересовани они који већ имају радно искуство које су могли искористити за покретање посла и евентуално упослити и чланове својих
породица, као и своје суграђане. Тај ризик се у већини случајева
исплати, јер су истраживања показала да преко 80 процената
ових предузећа ипак успе да преброди прве, најризичније године
пословања. У томе имају свесрдну подршку Националне службе, која поред осталог, настоји да им помогне у најважнијем - освајању тржишта“, изјавио је недавно Дејан Јовановић, директор
Националне службе за запошљавање.
Јовановић је подсетио да предузетницима НСЗ нуди низ услуга усмерених ка остваривању бољих пословних резултата и одговорног пословања - посредује у запошљавању, обучава кадар, а
пружа и финансијску подршку при запошљавању младих и особа
са инвалидитетом или отварању нових радних места.

услужна предузећа најзаступљенија
Према истраживању Националне агенције за регионални
развој, које је спровео Републички завод за статистику, у Србији
су најзаступљенија услужна предузећа, а од деведесетих година
прошлог века у току је сталан процес деиндустријализације. Стога не изненађује податак да се на узорку од 3.500 предузећа више
од 50 процената изјаснило да жели да прошири, а 20 одсто да
задржи постојећу производњу. Могућност да извози своје производе за сада има само четири одсто малих и средњих предузећа
у Србији.
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С друге стране, оно што свакако не може бити подстицај за
будуће предузетнике јесте извештај Светске банке, према којем
је Србија пала са 89. на 96. место по времену које је потребно да
се оснује предузеће.
Спроводећи Стратегију развоја малих и средњих предузећа, држава и локална самоуправа покушавају да побољшају
институционални и правни амбијент за пословање, а будућим
предузетницима, уз бесповратна средства, на располагању су и
повољне кредитне линије за почетак пословања. Примера ради,
преко старт-ап кредита Фонда за развој од 2007. године до данас је основано 8 хиљада предузећа и отворено преко 25 хиљада
радних места.

актуелне мере подршке
Једна од свакако повољнијих, а тренутно актуелних мера за
подстицај развоју сектора МСПП су и јавни позиви, које је крајем
фебруара расписало Министарство економије и регионалног развоја.
Први позив је расписан за доделу бесповратних средстава за
подршку малим и средњим предузећима са тенденцијом брзог
раста – „газелама“, у укупном износу од 30 милиона динара. Помоћ се додељује за две групе активности. У првој су усклађивање
технолошких капацитета са најбољим техникама еколошке заштите, усклађивање са захтевима домаћих и европских техничких
прописа и стандарда о безбедности производа, припрему и добијање права на коришћење еко знака-лабораторијска испитивања и мерења. У истој групи су израда пројектне документације
о техничкој изводљивости за планиране инвестиционе пројекте,
повећање енергетске ефикасности, управљање отпадом и заштита животне средине, добијање и потврђивање патената и увођење
информационих система.
У другу групу спадају припрема и реализација пројеката
и повезивање са инвеститорима, увођење нове организационе
структуре, припрема средњорочног стратешког плана предузећа, обука за менаџмент и набавка специфичних софтвера. „Газеле“ могу да остваре рефундацију до 50 одсто оправданих трошкова, без ПДВ-а, а износ одобрене помоћи не може бити мањи од
100.000, ни већи од 1,5 милиона динара за прву групу активнос-
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ти, односно не мањи од 100.000, ни већи од 800.000 динара за
другу групу.
Други расписани конкурс за доделу бесповратних средстава, у укупном износу од 50 милиона динара за подршку малим
и средњим предузећима, намењен је предузетницима и задругама за јачање иновативности. Учесници конкурса могу остварити
право на рефундирање 50 одсто оправданих трошкова иновативних активности, а износ одобрене помоћи не може бити мањи од
100.000, ни већи од 1,5 милиона динара.
Средства су намењена за развој новог производа или услуге,
значајно побољшање постојећег производа или услуге, израду
нових колекција у модној индустрији, израду индустријског дизајна и нове амбалаже производа, маркетинг и планирање развоја производа или услуге, побољшање постојећег и увођење новог процеса производње. Средства могу да се користе и за откуп
права на домаћи патент и патентну документацију.
Обе мере спроводи Министарство економије и регионалног
развоја, у сарадњи са Националном агенцијом за регионални
развој и мрежом акредитованих регионалних развојних агенција. Пријаве се подносе Националној или регионалним агенцијама за развој до 29. марта 2012. године.

И Европска банка за обнову и развој је на свом сајту објавила
да је повећала расположивост својих финансија за микро, мала
и средња предузећа у Србији, одобривши кредитну линију од 30
милиона евра за ПроКредит банку у Србији. ПроКредит банка
Србија је једна од водећих институција за финансирање микро,
малих и средњих предузећа и пољопривредних произвођача у
Србији, са широком регионалном мрежом, која нуди универзалне банкарске услуге. Кредит Европске банке ће искористити за
подршку поменутој категорији предузећа, која послују у области производње, услуга и пољопривреде, уз помоћ одобравања
субзајмова у вредности од просечно 5.500 евра. Пројекат ће истовремено допринети јачању финансијског посредништва у Србији.
Овакав начин подстицања образлажу из Европске банке за обнову и развој тиме што мале компаније представљају главни извор
за запошљавање у приватном сектору Србије и пружају главни
допринос српској економији, али се и даље суочавају са ограниченим приступом финансијама за свој развој и раст.
СМЦ

Значај информисаности и
познавања поступка
кредити за подстицај развоја
Влада Италије обезбедила је кредитну линију у вредности од
30 милиона евра, као помоћ малим и средњим предузећима и
јавним комуналним предузећима у Србији, саопштила је недавно Канцеларија за сарадњу у развоју Амбасаде Италије. Одобрени
кредит има форму везаног кредита - 70 одсто одобрених средстава користиће се за куповину робе и услуга из Италије, док са
преосталих 30 одсто могу бити покривени локални трошкови. Још
у току 2011. године стигла је прва транша овог кредита, у износу
од 15 милиона евра. Веома повољни услови кредитне линије потврђују залагање Италије и њену подршку развоју Србије. Ефективна каматна стопа је 4,85 одсто, грејс период до највише две
године, док је период отплате до највише осам година. У оквиру
програма, путем јавног конкурса изабрано је девет локалних банака, за чије службенике је одржан тренинг курс у вези са кредитном линијом.
Европска инвестициона банка (ЕИБ) је крајем прошле године одобрила кредитну траншу од 250 милиона евра за мала
и средња предузећа у Србији, која ће се реализовати преко домаћих пословних банака. Зајмови за МСП биће одобравани по
веома повољним каматама, са роком отплате на седам година.
Истовремено је саопштено из Владе Србије да ће подстицати и
извоз МСП у сарадњи са Поштом Србије, која ће обезбедити слање
малих пакета вредности до 1.000 евра по скраћеној процедури,
па ће за њихово слање у иностранство бити потребна само два документа. Из Владе је апеловано и да се локалне таксе, чију висину
одређују општине и градови, прилагоде снази МСП.

бесплатна публикација о запошљавању

У којој мери мала и средња предузећа у нашој земљи
имају подршку приликом припреме и аплицирања за пројекте
финансиране из средстава ЕУ, анализирали су Биро за сарадњу
са Европском унијом Привредне коморе Србије и Војвођански
ИКТ кластер, у студији „Иновациони и истраживачки пројекти
финансирани од стране ЕУ“. Ова анализа припремљена је уз
подршку Немачког удружења за међународну сарадњу (GIZ).
Поједина средства већ стоје на располагању српској привреди, али и поред високог иновативног потенцијала домаћих
фирми, планирана средства ЕУ често нису у довољној мери
искоришћена. Заједничка студија представљена је у оквиру
посебне радионице у Привредној комори Србије. Важност разумевања програма Европске уније и могућности сарадње привреде и научних институција најбоље показују два примера из
праксе - предузећа „Белит“ д.о.о. и ЦИМ група д.о.о, која су анализирана у студији. Обе компаније успешно учествују већ годинама у пројектима које финансира ЕУ и спремна су да своје
искуство поделе са другима. У оквиру студије, Војвођански
ИКТ кластер развио је модел који ће својим чланицама обезбедити помоћ приликом припреме пројеката за аплицирање
за средства ЕУ.
Због недовољне информисаности јавности о конкурсима и непознавања поступака писања пројеката, искористи се
мање од 30% ових могућности. Привредна комора Београда,
такође, излази у сусрет потребама привредних субјеката за
стварање услова и лакши приступ изворима финансирања и
реализацији квалитетних пројеката. Интензивирана је институционална сарадња, размена информација и знања, повећана видљивост експертизе која постоји у пословном друштву за
креирање и спровођење пројеката у припреми апликационог
формулара и пројектне документације за програме подршке
ЕУ (за бесповратна средства) намењена Републици Србији.
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пословни центри нСз

ПОКРЕНИ
СВОЈ ПОСАО
Статистика показује да на тржишту опстане око 80%
предузећа која су основана уз подршку Националне
службе за запошљавање. Власници се најчешће жале
на непостојање олакшица у првој години пословања,
која је најризичнија и најтежа

У

колико сте на евиденцији Националне службе за запошљавање и желите да покренете сопствену делатност,
НСЗ ће вам изаћи у сусрет кроз финансијску помоћ, али
и нефинансијску подршку. У пословним центрима се
можете распитати о свим видовима подршке, као и о
правним и економским аспектима предузетништва и изворима
финансирања.
«Заинтересовани могу да добију комплетну информацију о
процедури оснивања предузећа и установама које су укључене
у овај процес, затим, где и како да конкуришу за подстицајна
средства. Помажемо им у дефинисању пословне идеје и изради бизнис плана, разјашњавамо недоумице везане за порезе и
доприносе. Будући предузетници, уколико желе да конкуришу за подстицајна средства НСЗ, имају обавезу да се прикључе обуци „Пут до успешног предузетника“, на којој кроз систем
радионица обрађујемо све аспекте предузетништва. На почетку
обуке разрађује се правни аспект предузетништва. Полазници
кроз практичне примере уче како да региструју фирму и воде
бизнис, у складу са важећим законским регулативама. Након
тога се прелази на економски аспект предузетништва. Посебна
пажња посвећује се изради бизнис плана, током које будући предузетници могу да увиде да ли је њихова пословна идеја добра
и када ће се њихова делатност исплатити. Према досадашњем
искуству, полазнике највише занима проходност пословне идеје
на тржишту, а често од нас траже и предлог за своју делатност»,
кажу у Пословном центру Филијале Београд.
«Подстицајна средства су добар стимуланс за почетак предузетништва. С обзиром да обавезе почињу да теку одмах по
регистрацији фирме, саветујемо све који размишљају о самосталном пословном подухвату да добро размисле пре него што се
упусте у ову авантуру. Након оснивања предузећима пружамо
неопходну подршку кроз менторинг програм, како бисмо помогли предузетницима да одрже и развију своју делатност, било да
је реч о маркетингу, налажењу додатних средстава или даљој

едукацији. Организујемо и специјалистичке обуке, на теме за
које постоји изражено интересовање, као што су, на пример, порези и доприноси», објашњавају у Филијали Београд.
Статистика показује да на тржишту опстане око 80% предузећа која су основана уз подршку Националне службе за запошљавање. Власници се најчешће жале на непостојање олакшица
у првој години пословања, која је најризичнија и најтежа.
Послодавци се у пословним центрима НСЗ могу информисати о програмима новог запошљавања, подстицајним средствима
за запошљавање лица са евиденције НСЗ, о решавању вишкова
запослених, који настају услед технолошких, организационих
или економских промена у предузећу. У сарадњи са пословним
центрима могу се наћи решења за поновно запошљавање радника, уз коришћење активних мера НСЗ. Такође, радници који
су у овом процесу постали или треба да буду проглашени технолошким вишком, могу се обратити НСЗ и информисати о својим
правима.
Пословни центри налазе се у свим филијалама НСЗ, на територији целе Србије. Контакт телефоне и мејл адресе можете наћи
на сајту НСЗ – www.nsz.gov.rs или се информисати преко Позивног центра Националне службе – 0800/300-301.

Ви доносите одлуке
Започели сте сопствени посао и постали шеф. До сада сте
били радник, слушали наредбе, а сада доносите одлуке и од
вас зависи будућност посла. Шта је најважније имати на уму?
1. Поуздани радници. Ваш нови посао вероватно неће
доносити приходе првих неколико месеци, па је у том периоду
најбоље да поред себе имате људе у које се можете поуздати.
2. Одлучан став. Запослени желе да виде да у послу
постоје нека разумна правила, која служе као смернице.
3. Адекватне привилегије за запослене. Ако је ваш
бизнис мали, сигурно да не можете својим запосленима обезбедити сва права која обезбеђују велике фирме. Наравно, морате имати здравствено, пензијско, животно осигурање и годишње одморе. С друге стране, ви својим радницима можете
обезбедити друге повластице: брзо доношење одлука и директан приступ шефу. Такве повластице радници знају да цене.
4. Ауторитет ментора. Немојте се заносити илузијама
да ћете бити добар шеф када се посао мало ухода, а до тада ширити страх и трепет. Будите прави од првога дана. Будите ментор, а не застрашивач. Ауторитет застрашивача досеже колико
и дужина његове руке, а ауторитет ментора траје читав живот.
5. Доношење одлука. Боље је и на брзину донети одлуку него одгађати доношење. Велики број нових предузетника
одлаже одлуке због страха од резултата. Ушли сте у посао како
бисте доносили одлуке - време је да то и почнете.
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На основу члана 43 став 1 тачка 3 Закона о запошљавању и осигурању
за случај незапослености („Сл. гласник РС“, бр. 36/09 и 88/10) и
члана 41 Правилника о начину и критеријумима за спровођење мера
активне политике запошљавања („Сл. гласник РС“, бр. 12/12)
НАЦИОНАЛНА СЛУЖБА ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ
Расписује

ЈАВНИ ПОЗИВ
ПОСЛОДАВЦИМА ЗА ДОДЕЛУ
СУБВЕНЦИЈЕ ЗА ОТВАРАЊЕ
НОВИХ РАДНИХ МЕСТА ЗА
ЗАПОШЉАВАЊЕ НЕЗАПОСЛЕНИХ
ЛИЦА РОМСКЕ НАЦИОНАЛНОСТИ
У 2012. ГОДИНИ
I ОСНОВНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ
Субвенција за отварање нових радних места одобрава се послодавцима
у приватном сектору, ради запошљавања незапослених лица ромске
националности, која се воде на евиденцији Националне службе за
запошљавање (у даљем тексту: Национална служба).
Субвенција се одобрава у једнократном износу, послодавцима који
запошљавају до 19 незапослених лица ромске националности.
Висина субвенције зависи од развијености општине у којој је седиште
послодавца или у којој послодавац има регистровану организациону
јединицу, као и од броја лица која се запошљавају, и то:
- 100.000,00 динара по лицу у првој и другој групи општина;
- 200.000,00 динара по лицу у трећој групи општина;
- 300.000,00 динара по лицу у четвртој групи општина,
девастираним општинама и подручјима од посебног
интереса, када се запошљава до 10 лица;
- 400.000,00 динара по лицу у четвртој групи општина,
девастираним општинама и подручјима од посебног
интереса, када се запошљава 11 и више лица.
Послодавац, односно организациона јединица послодавца у којој се
запошљавају лица, мора бити регистрована најмање три месеца пре
датума подношења захтева.
Табела са приказом развијености општина у складу je са посебним
прописом Владе у тренутку објаве Јавног позива.
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, у трајању од најмање 24 месеца од дана заснивања
радног односа и да 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;
- подносиоци захтева који обављају делатност у области
експлоатације угља и у другим областима у складу са списком
делатности објављеним на сајту Националне службе;
- подносиоци захтева који су користили субвенцију по јавном
позиву за иста лица у току претходне 3 године;
- 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.
Послодавац коме се не одобри субвенција за отварање нових радних
места не може поново поднети захтев по овом Јавном позиву.
Јавни позив за доделу субвенције за отварање нових радних места
представља основ за доделу de minimis државне помоћи.

II ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЕВА
Услови
Право на доделу субвенције за отварање нових радних места
послодавац може остварити под условом:

-

да уредно измирује обавезе по основу доприноса за обавезно
социјално осигурање за запослене, за последња три месеца
која претходе месецу у коме је поднет захтев;

-

да успешно послује;

-

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;

-

да није привредни субјект у тешкоћама, у смислу законских
прописа којима се регулише контрола и додела државне
помоћи.

да је измирио раније уговорне обавезе и измирио
потраживања према Националној служби, осим за обавезе
чија је реализација у току;

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;

-

списак лица која се запошљавају (име и презиме, адреса и
ЈМБГ лица која се запошљавају);

-

пореска пријава о обрачунатим и уплаћеним доприносима
за обавезно социјално осигурање на зараде/накнаде, за
последња три месеца која претходе месецу у коме је поднет
захтев, оверена од стране Пореске управе;

-

завршни рачун оверен од стране Народне банке за годину
која претходи години у којој се подноси захтев или скраћени
биланс успеха, односно преглед прихода и расхода и
финансијског резултата за претходну годину за подносиоце
захтева који воде просто књиговодство (завршни рачун
не достављају подносиоци захтева који су регистровали
делатност у текућој години);

-

потврда банке о промету на текућем рачуну подносиоца
захтева за последња три месеца која претходе месецу у коме
је поднет захтев;

-

писана изјава подносиоца захтева о свим другим de minimis
државним помоћима које је добио у претходном трогодишњем
фискалном периоду или изјава подносиоца захтева да није
користио државну помоћ;

-

доказ о власништву/закупу пословног простора;

писане изјаве незапослених лица да су припадници ромске
националности;

доказ о власништву/закупу опреме;

доказ о обезбеђеном пласману робе у земљи/иностранству,
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 подноси се у два примерка, надлежној
организационој јединици Национaлне службе, према седишту
послодавца или организационе јединице у којој се реализује програм,
непосредно или путем поште, на прописаном обрасцу који се може
добити у свакој организационој јединици Национaлне службе или
преузети на сајту www.nsz.gov.rs.

III ДОНОШЕЊЕ ОДЛУКЕ
Одлука о додели субвенције за отварање нових радних места за
запошљавање незапослених лица ромске националности доноси се
на основу провере и бодовања поднетог захтева са бизнис планом.

-

да запошљава лица ромске националности са евиденције
Националне службе на новоотвореним радним местима;

-

да поднесе захтев са бизнис планом;

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.

да одржи број запослених у последња три месеца која
претходе месецу у коме је поднет захтев, осим у случају
природног одлива запослених (остваривање права на
пензију, смрт запосленог и сл);

Бодовање поднетих захтева
Приликом бодовања захтева са бизнис планом узимају се у обзир
следећи критеријуми: врста делатности, развијеност општине на
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чијој територији се обавља делатност, број новозапослених у односу
на број запослених (однос запослених и незапослених за које се
тражи субвенција највише до 1:51), претходно коришћена средства
Националне службе, структура лица која се запошљавају, дужина
обављања делатности послодавца, повећање броја запослених код
послодавца у претходна 3 месеца пословања, потребни ресурси
(пословни простор, опрема и обртна средства), тржиште продаје,
купци и конкуренти и финансијски показатељи и процена важности
поднетог захтева са бизнис планом за локално тржиште рада за
подручје филијале.
Одлука о додели субвенције за отварање нових радних места
Одлуку о додели субвенције послодавцима за отварање нових
радних места за запошљавање до 19 незапослених лица ромске
националности доноси директор надлежне филијале Националне
службе, на основу овлашћења директора Националне службе.
Одлука о додели субвенције послодавцима за отварање нових радних
места за запошљавање незапослених лица ромске националности
објављује се на огласној табли надлежне филијале.

-

за одобрена средства у износу до 600.000,00 динара – две
истоветне бланко соло менице, са меничним овлашћењима
или једно од доленаведених додатних средстава обезбеђења;

-

за одобрена средства у износу од 600.001,00 динара
до 1.000.000,00 динара – две истоветне бланко соло
менице, са меничним овлашћењима и додатно средство
обезбеђења по избору:

-

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 на неодређено време
за лица која се запошљавају (уговор о раду и пријава на
обавезно социјално осигурање); датум заснивања радног
односа не сме да буде пре датума подношења захтева;

-

средства обезбеђења уговорних обавеза;
фотокопија картона депонованих потписа и
писани пристанак корисника средстава и жиранта за
прикупљање и обраду података о личности.

за одобрена средства у износу до 300.000,00 динара –
две истоветне бланко личне менице корисника средстава са
једним жирантом, са меничним овлашћењима,

-

за одобрена средства у износу од 300.001,00 до 600.000,00
динара – две истоветне бланко личне менице корисника
средстава са два жиранта, са меничним овлашћењима.
Уколико корисник средстава није у могућности да обезбеди
менице као средство обезбеђења за износе до 600.000,00
динара, може приложити једно од доленаведених додатних
средстава обезбеђења, с тим да гаранција банке у овом
случају мора бити у двоструко већој вредности од износа
субвенције.

-

-

2.
1
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за одобрена средства у износу од 600.001,00 динара
до 1.000.000,00 динара – две истоветне бланко личне
менице корисника средстава са два жиранта са меничним
овлашћењима и додатно средство обезбеђења по
избору:

§

хипотеку првог реда на непокретности двоструко
веће вредности од износа субвенције или

§

заложно право на покретним стварима троструко
веће вредности од износа субвенције или

§

гаранцију банке у вредности износа субвенције у
трајању од 30 месеци или

§

уговорно јемство.

за одобрена средства у износу од 1.000.001,00 динара
и више - две истоветне бланко личне менице корисника
средстава са два жиранта са меничним овлашћењима и
гаранција банке у вредности износа субвенције у трајању од
30 месеци.
ЗА ПРАВНО ЛИЦЕ:
Осим у случају гринфилд и браунфилд инвестиција.
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хипотеку првог реда на непокретности двоструко
веће вредности од износа субвенције или

§

заложно право на покретним стварима троструко
веће вредности од износа субвенције или

§

гаранцију банке у вредности износа субвенције у
трајању од 30 месеци;

за одобрена средства у износу од 1.000.001,00 динара
и више - две истоветне бланко соло менице, са меничним
овлашћењима и гаранција банке у вредности износа
субвенције у трајању од 30 месеци.

Жирант може бити свако пословно способно физичко лице, не
старије од 65 година, које има редовна месечна примања на име
зараде или пензије, независно од висине примања, као и физичко
лице које самостално обавља делатност (предузетник).
Покретна имовина која је предмет ручне залоге мора бити осигурана
најкраће у периоду трајања уговорне обавезе и полиса осигурања
винкулирана (пренето право коришћења) у корист Националне
службе. Предмет заложног права на покретној имовини не могу бити
возила.

V ОБАВЕЗЕ ИЗ УГОВОРА
Послодавац је дужан да:

-

Средства обезбеђења су следећа:
1. ЗА ПРЕДУЗЕТНИКА:

-

§

лица за које је остварио право на субвенцију задржи у радном
односу на неодређено време, са пуним радним временом, у
трајању од најмање 24 месеца од дана заснивања радног
односа; у случају престанка радног односа са лицем за које
је остварено право, послодавац је у обавези да, у року од
30 дана од дана престанка радног односа, заснује радни
однос на неодређено време са другим незапосленим и да то
лице задржи у радном осносу најмање до истека уговором
предвиђеног рока увећаног за период у коме је извршена
замена;

-

измирује обавезе по основу доприноса за обавезно социјално
осигурање, у складу са законом;

-

делатност, у периоду реализације уговорне обавезе, обавља
на територији општине на којој је остварио право на
субвенцију;

-

омогући Националној служби праћење реализације уговорне
обавезе;

-

достави Националној служби доказe о реализацији уговорне
обавезе;

-

обавести Националну службу о свим променама које су од
значаја за реализацију уговора, у року од 8 дана од дана
настанка промене.

Послодавац - корисник субвенције који не испуни обавезе утврђене
уговором, дужан је да Националној служби врати износ исплаћене
субвенције, сразмерно проценту реализације уговорне обавезе,
увећане за законску затезну камату од датума преноса средстава.

VI ОСТАЛЕ ИНФОРМАЦИЈЕ
Све додатне информације могу се добити у свакој организационој
јединици Национaлне службе, преко Позивног центра Национaлне
службе, телефон: 0800/300-301 или на сајту www.nsz.gov.rs.
Национална служба задржава право да приликом одлучивања по
поднетом захтеву изврши евентуално смањење предвиђеног броја
лица из захтева са бизнис планом.
Рок за подношење захтева са бизнис планом је 10.04.2012. године.

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

Табела са приказом развијености општина у Републици Србији2

ОСТАЛЕ
ОПШТИНЕ
(I,II)

ФИЛИЈАЛЕ
Београд

НЕРАЗВИЈЕНЕ
ОПШТИНЕ
(III)

ДЕВАСТИРАНА ПОДРУЧЈА,
НАЈНЕРАЗВИЈЕНИЈЕ
ОПШТИНЕ И ПОДРУЧЈА ОД
ПОСЕБНОГ ИНТЕРЕСА
(IV)

Барајево
Вождовац
Врачар
Гроцка
Звездара
Земун
Лазаревац
Младеновац
Нови Београд
Обреновац
Палилула
Раковица
Савски венац
Сопот
Стари град
Чукарица
Сурчин

Бор

Ваљево

Мајданпек
Неготин

Кладово

Ваљево
Лајковац

Љиг
Уб

Бор

Мионица

Осечина
Врање

Врање

Босилеград
Бујановац
Владичин Хан
Прешево
Сурдулица
Трговиште

Вршац

Бела Црква

Вршац
Пландиште

Зајечар

Зрењанин

Зрењанин
Сечањ

Бољевац

Књажевац

Сокобања

Зајечар

Нова Црња

Житиште

Деспотовац

Рековац

Ћуприја

Свијалнац

Нови Бечеј
Јагодина

Јагодина
Параћин
2

Статус недовољно развијеног региона има Регион Косова и Метохије (IV)
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ОСТАЛЕ
ОПШТИНЕ
(I,II)

ФИЛИЈАЛЕ

Кикинда

Ада
Кањижа

НЕРАЗВИЈЕНЕ
ОПШТИНЕ
(III)
Нови Кнежевац

ДЕВАСТИРАНА ПОДРУЧЈА,
НАЈНЕРАЗВИЈЕНИЈЕ
ОПШТИНЕ И ПОДРУЧЈА ОД
ПОСЕБНОГ ИНТЕРЕСА
(IV)
Чока

Кикинда
Сента
Крагујевац

Крагујевац

Кнић

Аранђеловац

Краљево
Крушевац

Лапово
Топола

Баточина

Рача

Врњачка Бања

Рашка
Александровац

Краљево
Брус

Трстеник

Крушевац

Ћићевац

Варварин

Лесковац

Бојник
Власотинце
Медвеђа
Лебане
Црна Трава
Лесковац

Лозница

Крупањ
Мали Зворник
Љубовија
Лозница

Ниш

Гаџин Хан
Алексинац
Ниш
Дољевац
Мерошина
Ражањ
Сврљиг

Нови Пазар

Тутин
Нови Пазар

Нови Сад

Бечеј
Беочин

Жабаљ
Србобран

Врбас

Бач

Нови Сад

Бачки Петровац

Ср.Карловци

Тител

Бачка Паланка

Темерин
Панчево

Панчево

Алибунар
Ковачица
Ковин
Опово

Пирот

12

Пирот
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Димитровград

Бабушница
Бела Паланка
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ОСТАЛЕ
ОПШТИНЕ
(I,II)

ФИЛИЈАЛЕ
Пожаревац

Пожаревац

НЕРАЗВИЈЕНЕ
ОПШТИНЕ
(III)
Велико Градиште
Жабари

ДЕВАСТИРАНА ПОДРУЧЈА,
НАЈНЕРАЗВИЈЕНИЈЕ
ОПШТИНЕ И ПОДРУЧЈА ОД
ПОСЕБНОГ ИНТЕРЕСА
(IV)
Голубац
Жагубица
Кучево
Мало Црниће
Петровац на Млави

Пријепоље

Пријепоље
Прибој
Нова Варош
Сјеница

Прокупље

Прокупље

Блаце
Житорађа
Куршумлија

Смедерево

Смедерево

Велика Плана
Смедеревска Паланка

Сомбор

Апатин

Оџаци

Кула
Сомбор
Сремска
Митровица

Инђија
Пећинци
Стара Пазова

Ириг
Шид

Суботица

Бачка Топола

Мали Иђош

Рума
Сремска Митровица

Суботица
Ужице

Ариље

Бајина Башта

Косјерић

Пожега

Ужице
Чајетина
Чачак

Горњи Милановац

Ивањица

Лучани
Чачак
Шабац

Шабац

Богатић
Владимирци
Коцељева

Друштвена одговорност
ПРИОРИТЕТИ У
ЗАПОШЉАВАЊУ

бесплатна публикација о запошљавању

Национална служба
за запошљавање
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На основу члана 43 став 1 тачка 4 Закона о запошљавању и осигурању
за случај незапослености („Сл. гласник РС“, бр. 36/09 и 88/10) и
члана 53 Правилника о начину и критеријумима за спровођење мера
активне политике запошљавања („Сл. гласник РС“, бр. 12/12)
НАЦИОНАЛНА СЛУЖБА ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ
Расписује

ЈАВНИ ПОЗИВ
НЕЗАПОСЛЕНИМ ЛИЦИМА
РОМСКЕ НАЦИОНАЛНОСТИ
ЗА ДОДЕЛУ СУБВЕНЦИЈЕ ЗА
САМОЗАПОШЉАВАЊЕ
У 2012. ГОДИНИ
I ОСНОВНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ
Субвенција за самозапошљавање намењена је незапосленим лицима
ромске националности која су пријављена на евиденцију Националне
службе за запошљавање (у даљем тексту: Национална служба) и
имају завршену обуку за започињање сопственог посла.
Субвенција за самозапошљавање додељује се незапосленом лицу
у једнократном износу од 160.000,00 динара, ради оснивања
радње, задруге или другог облика предузетништва или привредног
друштва, уколико оснивач заснива у њему радни однос.
Незапослено лице које оствари право на субвенцију за
самозапошљавање у обавези је да обавља регистровану делатност
најмање 12 месеци.
Право на субвенцију може се остварити и удруживањем више
незапослених лица ромске националности, оснивањем радње
или привредног друштва, ради самозапошљавања. Уколико се
више незапослених лица удружи, у складу са законом, свако лице
појединачно подноси захтев за самозапошљавање и остваривање
права на субвенцију од 160.000,00 динара.
Право на субвенцију за самозапошљавање не може да оствари
незапослени:

-

за обављање делатности у области експлоатације угља и
другим областима у складу са списком делатности објављеним
на сајту Националне службе;

-

за оснивање удружења грађана;

који је користио субвенцију за самозапошљавање по јавном
позиву Националне службе у току претходне 3 године.
У току трајања Јавног позива незапослено лице може само једном
поднети захтев за одобравање субвенције.
Јавни позив за доделу субвенције за самозапошљавање представља
основ за добијање de minimis државне помоћи.

II ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЕВА
Услови
Право на доделу субвенције за самозапошљавање може остварити
незапослени ако је:

-

поднео захтев са бизнис планом;

-

припадник ромске националности;

пријављен на евиденцију незапослених Националне службе за
запошљавање;
завршио инструктивну обуку за самозапошљавање по плану и
програму обуке у организацији Националне службе или друге
одговарајуће организације.

Документација за подношење захтева:
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писана изјава подносиоца захтева о свим другим de minimis
државним помоћима које је добио у претходном трогодишњем
фискалном периоду;

-

доказ о власништву пословног простора, уколико подносилац
захтева располаже истим;

доказ о власништву опреме, уколико подносилац захтева
располаже истим.
Национална служба задржава право да тражи и друге доказе
релевантне за одлучивање о захтеву подносиоца.

-

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

III ДОНОШЕЊЕ ОДЛУКЕ
Одлука о додели субвенције за самозапошљавање доноси се на
основу провере и бодовања поднетог захтева са бизнис планом.
Провера поднетих захтева
Национална служба врши проверу поднетих захтева, односно проверу
испуњености услова Јавног позива и приложене документације.
Захтеви који не испуњавају услове предвиђене Јавним позивом неће
се даље разматрати.
Бодовање поднетих захтева
Приликом бодовања захтева са бизнис планом узимају се у обзир
следећи критеријуми: резултат обуке из предузетништва, врста
делатности, структура лица која се запошљавају, тржиште (купци,
конкуренти и добављачи), потребни ресурси (пословни простор и
опрема), финансијски показатељи, развијеност општине и процена
важности поднетог захтева са бизнис планом за локално тржиште
рада за подручје филијале.
Одлука о додели субвенције за самозапошљавање
Одлуку о додели субвенције за самозапошљавање незапослених
лица доноси директор надлежне филијале Националне службе, по
овлашћењу директора Националне службе.
Одлука о додели субвенције за самозапошљавање објављује се на
огласној табли надлежне филијале.

који је остварио право на исплату новчане накнаде у
једнократном износу за самозапошљавање;

-

-

-

захтев са бизнис планом на прописаном обрасцу;
писана изјава подносиоца захтева да је ромске националности;
доказ о завршеној обуци, уколико није завршена у организацији
Националне службе;

| број 457 | 21.03.2012.

IV ЗАКЉУЧИВАЊЕ УГОВОРА
Директор филијале Националне службе и подносилац захтева у
року до 45 дана од дана доношења одлуке о одобравању субвенције
за самозапошљавање незапослених лица ромске националности
закључују уговор, којим се уређују међусобна права и обавезе и на
основу кога се врши исплата субвенције.
Лице је у обавези да отпочне обављање регистроване делатности
након подношења захтева, а најкасније до датума потписивања
уговора.
Документација за закључивање уговора:

-

фотокопија решења надлежног органа о упису у регистар,
уколико ниje регистрован у АПР;

-

фотокопија решења о ПИБ-у;

-

фотокопија картона депонованих потписа;

-

писани пристанак подносиоца захтева и жиранта за прикупљање
и обраду података о личности.

фотокопија пријаве на обавезно социјално осигурање;
фотокопија уговора о отварању рачуна или картице текућег
рачуна;

фотокопија личне карте подносиоца захтева;
инструмент обезбеђења уговорних обавеза;
фотокопија личне карте жиранта и други докази у зависности
од статуса жиранта и

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

Средства обезбеђења уговорних обавеза
Приликом закључивања уговора подноси се једно од наведених
средстава обезбеђења уговорних обавеза, и то:

-

две истоветне бланко личне менице корисника средстава са
једним жирантом и меничним овлашћењима или

друго средство обезбеђења по избору (заложно право на
покретној имовини, осим возила, хипотека првог реда на
непокретности и гаранција банке), најмање у вредности износа
субвенције.
Жирант може бити свако пословно способно физичко лице, не
старије од 65 година, које има редовна месечна примања на име
зараде или пензије, независно од висине примања, као и физичко
лице које самостално обавља своју делатност (предузетник).
Покретна имовина која је предмет ручне залоге мора бити осигурана
најкраће у периоду трајања уговорне обавезе и полиса осигурања
винкулирана (пренето право коришћења) у корист Националне
службе.

-

V ОБАВЕЗЕ ИЗ УГОВОРА
Подносилац захтева дужан је да:

-

обавља регистровану делатност најмање 12 месеци, почев од
дана отпочињања обављања делатности;

-

измирује обавезе по основу јавних прихода, у складу са
законом;

-

Националној служби омогући праћење реализације уговорне
обавезе;

-

Националној служби достави доказе о реализацији уговорне
обавезе и

обавести Националну службу о свим променама које су
од значаја за реализацију уговора у року од 8 дана од дана
настанка промене.
У случају да корисник средстава не реализује обавезе дефинисане
уговором, дужан је да Националној служби врати износ исплаћене
субвенције, сразмерно проценту реализације уговорне обавезе,
увећане за законску затезну камату.

-

VI ОСТАЛЕ ИНФОРМАЦИЈЕ
Све додатне информације могу се добити у свакој организационој
јединици Национaлне службе, преко Позивног центра Национaлне
службе, телефон: 0800/300-301 (бесплатан позив) или преузети са
сајта www.nsz.gov.rs.
Рок за подношење захтева са бизнис планом је 10.04.2012. године.

На основу Статута Општине Бачка Паланка, Локалног акционог
плана запошљавања за 2012. годину и споразума о утврђивању
међусобних права и обавеза у реализацији програма или мера
активне политике запошљавања између Покрајинског секретаријата
за рад, запошљавање и равноправност полова и Oпштине Бачка
Паланка за 2012. годину, број 117-10-2/2012-57 од 28.02.2012.
године, Председник општине расписује
ЈАВНИ ПОЗИВ

ЗА ОРГАНИЗОВАЊЕ СПРОВОЂЕЊА
ЈАВНИХ РАДОВА У 2012. ГОДИНИ
I ОСНОВНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ
Јавни радови су мера активне политике запошљавања која предвиђа
одобравање средстава за запошљавање незапослених лица са
евиденције Националне службе за запошљавање (у даљем тексту:
Национална служба) и подразумева спровођење активности које
предузима послодавац-извођач јавног рада, а које имају за циљ
остварење одређеног друштвеног интереса (нпр. превенција и помоћ
старима, санација дивљих депонија, уређење и изградња путева и
др). Јавни радови се организују у циљу запошљавања првенствено
теже запошљивих незапослених лица и незапослених у стању
социјалне потребе, очувања и унапређења радних способности
незапослених.
Јавне радове спроводи послодавац-извођач јавних радова, кога
одређује Oпштина Бачка Паланка на основу јавног позива.
Максимална дужина трајања јавног рада је 6 месеци.
Послодавац-извођач јавног рада подноси пријаву за спровођење
јавног рада која садржи опис активности јавног рада (термин план)
и број лица која се запошљавају.

II НАМЕНА И ВИСИНА СРЕДСТАВА
За спровођење јавних радова Oпштина Бачка Паланка исплаћује
послодавцу-извођачу јавних радова средства за:
зараду незапосленим лицима;
трошкове доласка и одласка са рада незапослених
лица и
трошкове обуке.
Средства намењена за спровођење јавних радова користе се за:
1. Исплату нето зараде незапосленим лицима укљученим
у јавне радове, у висини од:
- 20.000,00 динара увећане за износ припадајућих пореза
и доприноса, за лица са I и II степеном стручне спреме;
- 22.000,00 динара увећане за износ припадајућих пореза
и доприноса, за лица са III и IV степеном стручне спреме;
- 23.000,00 динара увећане за износ припадајућих пореза
и доприноса, за лица са V и VI степеном стручне спреме;
- 24.000,00 динара увећане за износ припадајућих пореза
и доприноса, за лица са VII степеном стручне спреме.

III ОБЛАСТИ СПРОВОЂЕЊА

Модеран јавни сервис
Брз и ефикасан
одговор
на захтеве клијената
бесплатна публикација о запошљавању

Јавни радови се могу организовати и спроводити у областима:
- социјалних, хуманитарних, културних и других
делатности:
здравствено васпитне активности-превенција и помоћ
старима, социјално угроженим лицима, особама са
инвалидитетом, заштита и очување културног наслеђа и
археолошких налазишта, послови у позоришној, музејској,
библиотечкој и туристичкој делатности, послови ажурирања
база података и други послови;
- одржавања и обнављања јавне инфраструктуре:
уређење и изградња путева и путних појасева, насипа, канала,
пруга, мостова, реконструкција канализационе и водоводне
мреже и других објеката од општег интереса, уређење месних
заједница, уређење ромских насеља-побољшање услова
становања и други послови;
- одржавања и заштите животне средине и природе:
санација дивљих депонија, чишћење и одржавање обала река,
језера, канала, одвода, јавних површина, пошумљавање,
развој еколошких поседа, чување и заштита шума, река
и језера, развој сеоског подручја, монтажа и одржавање
опреме у парковима и јавним дечијим игралиштима, помоћ
за успостављање нових депонија-локација за скупљање и
одвођење отпада и други послови.
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IV ПОДНОШЕЊЕ ПРИЈАВЕ
Право учествовања у поступку спровођења јавних радова имају:
-

органи територијалне аутономије и органи једнице
локалне самоуправе;

-

јавне установе и јавна предузећа;

-

привредна друштва;

-

предузетници;

-

задруге;

-

друштвене организације;

удружења грађана.
Услови
Право на доделу средстава за спровођење јавних радова послодавац
може да оствари под условом да:
-

-

запошљава првенствено незапосленог који се теже
запошљава или незапосленог у стању социјалне
потребе;

-

је у пријави за јавне радове навео детаљан опис и
динамику активности јавног рада (термин план);

-

је измирио уговорне обавезе, осим за обавезе чија је
реализација у току.

Документација за подношење пријаве:
-

пријава за јавне радове на прописаном обрасцу
Националне службе за запошљавање;

-

фотокопија решења надлежног органа о упису
у регистар, уколико подносилац пријаве није
регистрован у АПР;

-

мишљење локалног савета за запошљавање о
оправданости извођења јавног рада;

-

фотографије места извођења јавног рада-за јавне
радове који се спроводе у области одржавања и
обнављања јавне инфраструктуре и одржавања и
заштите животне средине и природе (максимално три
фотографије за сваку локацију);

-

списак лица корисника услуга-за подносиоце јавних
радова из области социјалних и хуманитарних
делатности;

-

Oпштина Бачка Паланка задржава право да тражи
и друге доказе, релевантне за одлучивање о
одобравању спровођења јавних радова.

Начин подношења пријаве
Пријава за спровођење јавних радова подноси се у три примерка
Одељењу за привреду на прописаном обрасцу који се може преузети
у Националној служби за запошљавање.
За све потребне информације увези подношења пријава
заинтересовани кандидати могу се обратити и Одељењу за
привреду, број телефона: 021/7559-204, као и Националоној служби
за запошљавање, на број телефона: 021/752-077.

V ДОНОШЕЊЕ ОДЛУКЕ
Након подношења захтеве разматра Савет за запошљавање и даје
мишљење председнику Oпштине Бачка Паланка, који ће донети
одлуку о финансирању одобрених захтева у оквиру мере јавни
радови.
Приликом oдлучивања пријаве за јавне радове узимају се у обзир
следећи критеријуми: област спровођења, дужина трајања јавног
рада, укупан планирани број незапослених лица, учешће локалне
самоуправе, органа територијалне аутономије или других извора
у финансирању јавних радова, претходно коришћена средства
Националне службе за јавне радове, оцена остварене сарадње
са извођачем јавног рада по претходним конкурсима и процена
важности поднете пријаве за спровођење јавног рада за локално
тржиште рада за подручје Службе. Општина Бачка Паланка
задржава право да приликом одлучивања по поднетој пријави
изврши корекцију дужине трајања и/или броја лица, у складу са
расположивим износом средстава који је опредељен.
Провера поднетих пријава
Национална служба врши проверу поднетих пријава, односно проверу
испуњености услова јавног конкурса и приложене документације.
Пријаве које не испуњавају услове предвиђене јавним конкурсом
неће се даље разматрати.
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VI ЗАКЉУЧИВАЊЕ УГОВОРА
Општина Бачка Паланка и послодавац-извођач јавног рада закључују
уговор којим се уређују међусобна права и обавезе.
Документација за закључивање уговора:
уговори о раду са незапосленим лицима на одређено
време;
средство обезбеђења уговорних обавеза;
потврда банке о отвореном наменском рачуну;
картон депонованих потписа и
термин план, уколико је у поступку разматрања
пријаве за спровођење јавног рада извршена
корекција броја лица и/или дужина трајања пројекта.
Почетком спровођења јавног рада сматра се датум пријаве на
осигурање, односно почетак рада првог лица ангажованог на јавном
раду. Датум заснивања радног односа који је наведен у уговору о
раду не може бити пре датума закључења уговора о спровођењу
јавног рада, нити након 60 дана од дана доношења Одлуке о
одобравању спровођења јавних радова.
Средства обезбеђења уговорних обавеза
1. ЗА ПРЕДУЗЕТНИКА:
две истоветне бланко личне менице са једним
жирантом, са меничним овлашћењем.
2.

ЗА ПРАВНО ЛИЦЕ:
две истоветне бланко соло менице, са меничним
овлашћењима.
У случају да је послодавац-извођач јавног рада корисник буџетских
средстава и није у могућности да приложи меницу, као средство
обезбеђења уговорних обавеза прилаже се изјава одговорног лица
да су обезбеђени сви предуслови за реализацију јавног рада.
Жирант може бити свко пословно способно физичко лице, не старије
од 65 година, које има редовна месечна примања на име зараде или
пензије, независно од висине примања, као и физичко лице које
самостално обавља своју делатност (предузетник).

VII ОБАВЕЗЕ ИЗ УГОВОРА
Послодавац-извођач јавног рада у обавези је да:
запосленог ангажованог на спровођењу јавних радова
задржи у радном односу најмање у дужини трајања
уговорене обавезе; у случају престанка радног односа
запосленог, послодавац је у обавези да у року од 30
дана од дана престанка радног односа заснује радни
однос на одређено време са другим незапосленим
лицем, за преостало време трајања уговора;
организује заштиту и безбедност на раду запослених,
у складу са законом и захтевом стандарда за
конкретне послове јавног рада;
месечно врши исплату зарада запосленима у
законским роковима на текући рачун лица;
одељењу за привреду доставља доказе о уплати
пореза и доприноса за обавезно социјално осигурање
за запослене ангажоване на спровођењу јавног рада;
оделењу за привреду Општине Бачка Паланка
доставља доказе о утрошку пренетих средстава за
трошкове зараде;
достави фотокопију потврде/сертификата о стеченим
компетенцијама лица на провођењу јавних радова
након завршене обуке;
одељењу за привреду Општине Бачка Паланка
омогући контролу реализације уговорних обавеза и
увид у сву потребну документацију и ток спровођења
јавног рада;
обавести одељење за привреду Општине Бачка
Паланка о свим променама које су од значаја за
реализацију уговора у року од осам дана од дана
настанка промене.
У случају да послодавац-извођач јавног рада не реализује обавезе
дефинисане уговором, дужан је да врати исплаћена средства
увећана за законску затезну камату од датума преноса средстава, у
складу са уговором.
Рок за подношење пријаве за јавне радове је 31.03.2012. године.
Резултати Јавног позива биће објављени на огласној табли Општине
Бачка Паланка, најкасније 15 дана од дана доношења одлуке.
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III ДОНОШЕЊЕ ОДЛУКЕ

На основу Статута Општине Бачка Паланка, Локалног акционог
плана запошљавања за 2012. годину и споразума о утврђивању
међусобних права и обавеза у реализацији програма или мера
активне политике запошљавања између Покрајинксог секретаријата
за рад, запошљавање и равноправност полова и Oпштине Бачка
Паланка за 2012. годину, број 117-10-2/2012-57 од 28.02.2012.
године, Председник општине расписује

Након подношења, захтеве разматра Савет за запошљавање
Oпштине Бачка паланка и даје мишљење председнику Oпштине
Бачка Паланка, који ће донети одлуку о финансирању одобрених
захтева у оквиру мере „Стручне праксе 2012“.

ЈАВНИ ПОЗИВ

Председник Oпштине Бачка Паланка и корисник услуга закључују
уговор којим ће уредити међусобна права и обавезе.

Национална служба
за запошљавање

ЗАИНТЕРЕСОВАНИМА ЗА УЧЕШЋЕ
У РЕАЛИЗАЦИЈИ МЕРЕ АКТИВНЕ
ПОЛИТИКЕ ЗАПОШЉАВАЊА
„СТРУЧНЕ ПРАКСЕ 2012“

Програми
приправништва –
знање у пракси

IV ЗАКЉУЧИВАЊЕ УГОВОРА

V ОБАВЕЗЕ ПОСЛОДАВЦА
Послодавац је у обавези да:
-

са незапосленим лицем закључи уговор о обављању
стручне праксе и достави доказе о томе;

-

одељењу за привреду Oпштине Бачка Паланка
достави доказ о обављеној стручној пракси лица.

I ОПИС МЕРЕ И ВИСИНА СРЕДСТАВА

VI ОСТАЛЕ ИНФОРМАЦИЈЕ

Мера активне политике запошљавања „Стручне праксе 2012“
подразумева оспособљавање лица за самосталан рад у струци,
без заснивања радног односа, као и особе за инвалидитетом, без
заснивања радног односа.

Захтев се подноси надлежној органзационој јединици Националне
службе, према седишту послодавца или према месту ангажовања
лица, непосредно или путем поште, на прописаном обрасцу који се
може добити у свакој организационој јединици Националне службе
или преузети са сајта Националне службе за запошљавање: www.
nsz.gov.rs

Мера траје у складу са законом, а најдуже 12 месеци.
Током трајања стручне праксе Oпштина Бачка Паланка:
1)

Шанса за
младе

ангажованим лицима исплаћује новчану помоћ у месечном
износу од:
-

14.000,00
динара
за
лица
са
четворогодишњим високим образовањем;

најмање

Шанса за младе

Школа је знање,
посао је занат

За све потребне информације у вези са подношењем пријава
заинтересовани кандидати могу се обратити и Одељењу за
привреду Oпштине Бачка Паланка, на број телефона: 021/7559-204
и Националној служби за запошљавање, на број телефона: 021/752077.

-

12.000,00 динара за лица са вишим или високим
трогодишњим образовањем и

Рок за подношење захтева за учешће у мери „Стручне праксе
2012“ је 31.03.2012. године.

-

10.000,00 динара за лица са средњим образовањем;

Резултати јавног позива биће објављени на огласној табли Oпштине
Бачка Паланка, најкасније 30 дана од дана доношења одлуке.

2)

врши обрачун и уплату доприноса за случај повреде на раду
и професионалне болести, у складу са законом;

3)

сноси трошкове полагања стучног испита у висини
једномесечне новчане помоћи, за она лица која имају
законску обавезу полагања стручног испита.

Обуке и субвенције (за запошљавање)

II УСЛОВИ И ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА
КОНКУРИСАЊЕ

ПРАВИ
У служби
ОДГОВОРИ
НА
ВАШЕклијената
ЗАХТЕВЕ

Услови

Право учешћа на конкурсу има послодавац под условом:
-

да редовно измирује обавезе по основу пореза
и доприноса за обавезно социјално осигурање
запослених;

-

да има кадровске и друге капацитете за стручну
праксу лица;

-

да ангажује незапослено лице које се води на
евиденцији Националне службе и

ПРАВИ
ОДГОВОРИ НА
ВАШЕ ЗАХТЕВЕ

* има средње, више или високо образовање;
* нема радног искуства у струци и

* није обавило приправнички стаж.

Документација
-

захтев за учешће у мери (на прописаном обрасцу
НСЗ);

-

доказ о регистрацији, уколико послодавац није
регистрован у АПР;

-

доказ о уплати пореза и доприноса за обавезно
социјално осигурање запослених за месец који
претходи месецу у којем је поднет захтев (копије
оверених ПП ОПЈ и ПО ОД образаца).

Општина Бачка Паланка задржава право да тражи и друге доказе
релевантне за одлучивање о поднетом захтеву.

бесплатна публикација о запошљавању

Прави људи
на правим
пословима
21.03.2012. | број 457 |
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На основу члана 44 став 1 тачка 5 Закона о локалној самоуправи
(“Службени гласник РС”, бр. 129/07) и члана 57 став 1 тачка 8 Статута
Општине Оџаци (“Службени лист Општине Oџаци”, бр. 17/08, 27/10),
а у складу са Локалним акционим планом запошљавања Општине
Оџаци за 2012. годину (“Службени лист Општине Оџаци”, бр.
1/2012) и Споразумом о утврђивању међусобних права и обавеза
у реализацији програма или мера активне политике запошљавања,
број 117-10-2/2012-83 од 28.02.2012. године, између Покрајинског
секретаријата за рад, запошљавање и равноправност полова и
Општине Оџаци, председник Општине Оџаци расписује

Послодавац-извођач јавног рада може остварити накнаду за
организовање обуке, у једнократном износу од 50.000,00 динара по
јавном раду.
Послодавац-извођач јавног рада у обавези је да обезбеди исплату
свих обавеза у складу са законом, а које не сноси Општина Оџаци,
и то: трошкове доласка и одласка са рада у преосталом износу до
висине цене превозне карте у јавном превозу, трошкове минулог
рада, накнаду зараде у периоду коришћења годишњег одмора,
евентуалну разлику између минималне цене рада и висине нето
зараде утврђене овим јавним конкурсом.

ЈАВНИ ПОЗИВ

ЗА ОРГАНИЗОВАЊЕ СПРОВОЂЕЊА
ЈАВНИХ РАДОВА У 2012. ГОДИНИ
У ОПШТИНИ ОЏАЦИ
I ОСНОВНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ
Јавни радови су мера активне политике запошљавања која предвиђа
одобравање средстава за запошљавање незапослених лица са
евиденције Националне службе за запошљавање (у даљем тексту:
Национална служба) и подразумева спровођење активности које
предузима послодавац-извођач јавног рада, а које имају за циљ
остварење одређеног друштвеног интереса (нпр. превенција и
помоћ старима, санација дивљих депонија, уређење и изградња
путева и др).
Јавни радови се организују у циљу запошљавања првенствено теже
запошљивих незапослених лица и незапослених у стању социјалне
потребе, очувања и унапређења радних способности незапослених.
Јавне радове спроводи послодавац-извођач јавног рада, кога
одређује општина Оџаци на основу јавног позива.

III ОБЛАСТИ СПРОВОЂЕЊА
Јавни радови се могу организовати и спроводити у областима:
• социјалних, хуманитарних, културних и других делатности:
здравствено-васпитне активности, превенција и помоћ старима,
социјално угроженим лицима, особама са инвалидитетом, заштита
и очување културног наслеђа и археолошких налазишта, послови
у позоришној, музејској, библиотечкој и туристичкој делатности,
послови ажурирања база података и други послови;
• одржавања и обнављања јавне инфраструктуре:
уређење и изградња путева и путних појасева, насипа, канала, пруга,
мостова, реконструкција канализационе и водоводне мреже и других
објеката од општег интереса, уређење месних заједница, уређење
ромских насеља, побољшање услова становања и други послови;
• одржавања и заштите животне средине и природе:
санација дивљих депонија, чишћење и одржавање обала река,
језера, канала, одвода, јавних површина, пошумљавање, развој
еколошких поседа, чување и заштита шума, река и језера, развој
сеоског подручја, монтажа и одржавање опреме у парковима и јавним
дечијим игралиштима, помоћ за успостављање нових депонијалокација за сакупљање и одвођење отпада и други послови.

Максимална дужина трајања јавног рада је 6 месеци.
Послодавац-извођач јавног рада подноси пријаву за спровођење
јавног рада која садржи опис активности јавног рада (термин план)
и број лица која се запошљавају.

IV ПОДНОШЕЊЕ ПРИЈАВЕ
Право учествовања у поступку спровођења јавних радова
имају:
•

органи територијалне аутономије и органи јединице
локалне самоуправе;

II НАМЕНА И ВИСИНА СРЕДСТАВА

•

јавне установе и јавна предузећа;

•

привредна друштва;

За спровођење јавног рада Општина Оџаци исплаћује послодавцуизвођачу јавног рада средства за:

•

предузетници;

•

задруге;

•

друштвене организације;

•

удружења грађана.

•

зараду незапосленим лицима;

•

трошкове доласка и одласка са рада незапослених
лица и

•
трошкове обуке.
Средства намењена за спровођење јавних радова користе се за:
1. Исплату нето зараде незапосленим лицима укљученим у
јавне радове, у висини од:
- 20.000,00 динара, увећане за износ припадајућих пореза и
доприноса, за лица са I и II степеном стручне спреме;
- 22.000,00 динара, увећане за износ припадајућих пореза и
доприноса, за лица са III и IV степеном стручне спреме;
- 23.000,00 динара, увећане за износ припадајућих пореза и
доприноса, за лица са V и VI степеном стручне спреме;
- 24.000,00 динара, увећане за износ припадајућих пореза и
доприноса, за лица са VII степеном стручне спреме.
2. Накнаду трошкова доласка и одласка са рада незапослених
лица укључених у јавне радове, у висини до 1.500,00 динара по
лицу, за сваки месец ангажовања.
3. Накнада трошкова организовања обуке.
У зависности од врсте и сложености послова које обухвата јавни
рад, за спровођење одређених јавних радова може се организовати
обука у току трајања јавног рада, по интерном програму послодавца
или програму образовне установе.
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Услови
Право на доделу средстава за спровођење јавног рада послодавац
може да оствари под условом:
•

да запошљава првенствено незапосленог који се
теже запошљава или незапосленог у стању социјалне
потребе;

•

да је у пријави за јавне радове навео детаљан опис и
динамику активности јавног рада (термин план);

•

да jе измирио уговорне обавезе према Националној
служби, осим за обавезе чија је реализација у току.

Документација за подношење пријаве:
•

пријава за јавне радове на прописаном обрасцу;

•

фотокопија решења надлежног органа о упису
у регистар, уколико подносилац пријаве није
регистрован у АПР;

•

мишљење локалног савета за запошљавање или
мишљење надлежног органа локалне самоуправе
о оправданости извођења јавног рада, уколико
подносилац пријаве располаже истим;

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

•

•

•

фотографије места извођења јавног рада-за јавне
радове који се спроводе у области одржавања и
обнављања јавне инфраструктуре и одржавања и
заштите животне средине и природе (максимално три
фотографије за сваку локацију);
списак лица корисника услуга-за подносиоце јавних
радова из области социјалних и хуманитарних
делатности;
интерни програм обуке послодавца или програм
образовне установе-уколико послодавац извођач
јавног рада организује обуку;

доказ о учешћу у финансирању, уколико се
спровођење јавних радова финансира и из других
извора.
Општина Оџаци задржава право да тражи и друге доказе, релевантне
за одлучивање о одобравању спровођења јавних радова.
•

Начин подношења пријаве
Пријава за спровођење јавног рада подноси се у три примерка,
Националној служби за запошљавање-Испостава Оџаци, непосредно
или путем поште, на прописаном обрасцу који се може добити
у Националној служби или
преузети на званичној интернет
презентацији Националне службе за запошљавање: www.nsz.gov.rs

Средства обезбеђења уговорних обавеза
1. ЗА ПРЕДУЗЕТНИКА:
-

две истоветне бланко личне менице са једним жирантом, са
меничним овлашћењем;

2. ЗА ПРАВНО ЛИЦЕ:
- две истоветне
овлашћењима.

бланко

соло

менице,

са

меничним

У случају да је послодавац-извођач јавног рада корисник буџетских
средстава и није у могућности да приложи меницу, као средство
обезбеђења уговорних обавеза прилаже се изјава одговорног лица
да су обезбеђени сви предуслови за реализацију јавног рада.
Жирант може бити свако пословно способно физичко лице, не
старије од 65 година, које има редовна месечна примања на име
зараде или пензије, независно од висине примања, као и физичко
лице које самостално обавља своју делатност (предузетник).

VII ОБАВЕЗЕ ИЗ УГОВОРА
Послодавац-извођач јавног рада у обавези је да:

V ДОНОШЕЊЕ ОДЛУКЕ
Одлука о одобравању спровођења јавних радова доноси се на основу
провере и бодовања поднете пријаве за спровођење јавног рада.
Провера поднетих пријава
Национална служба врши проверу поднетих пријава, односно проверу
испуњености услова јавног позива и приложене документације.
Пријаве које не испуњавају услове предвиђене јавним позивом неће
се даље разматрати.
Бодовање поднетих пријава
Национална служба, приликом бодовања пријаве за јавне радове,
узима у обзир следећe критеријумe: област спровођења, дужину
трајања јавног рада, укупан планирани број незапослених лица,
учешће локалне самоуправе, органа територијалне аутономије или
других извора у финансирању јавних радова, претходно коришћена
средства Националне службе за јавне радове, оцену остварене
сарадње са извођачем јавног рада по претходним конкурсима и
процену важности поднете пријаве за спровођење јавног рада за
локално тржиште рада за подручје филијале.
Општина Оџаци задржава право да приликом одлучивања по
поднетој пријави изврши корекцију дужине трајања и/или броја лица,
у складу са расположивим износом средстава који је опредељен за
реализацију ове мере активне политике запошљавања.
Одлука о одобравању спровођења јавних радова
Одлуку о одобравању спровођења јавних радова доноси председник
Општине на предлог комисије за спровођење мера Локалног
акционог плана запошљавања.

VI ЗАКЉУЧИВАЊЕ УГОВОРА
Општина Оџаци и послодавац-извођач јавног рада закључују уговор
којим се уређују међусобна права и обавезе.
Документација за закључивање уговора:
•

уговори о раду са незапосленим лицима на одређено
време;

•

средство обезбеђења уговорних обавеза;

•

потврда банке о отвореном наменском рачуну;

•

картон депонованих потписа и

термин план-уколико је у поступку разматрања
пријаве за спровођење јавног рада извршена
корекција броја лица и/или дужина трајања пројекта.
Почетком спровођења јавног рада сматра се датум пријаве на
осигурање, односно почетак рада првог лица ангажованог на јавном
раду.
•

Датум заснивања радног односа који је наведен у уговору о раду
не може бити пре датума закључења уговора о спровођењу јавног
рада, нити након 60 дана од дана доношења Одлуке о одобравању
спровођења јавних радова.

бесплатна публикација о запошљавању

•

запосленог ангажованог на спровођењу јавног рада
задржи у радном односу најмање у дужини трајања
уговорне обавезе. У случају престанка радног односа
запосленог, послодавац је у обавези да, у року од 30
дана од дана престанка радног односа, заснује радни
однос на одређено време са другим незапосленим
лицем за преостало време трајања уговора;

•

организује заштиту и безбедност на раду запослених, у
складу са законом и захтевом стандарда за конкретне
послове јавног рада;

•

месечно врши исплату зарада запосленима у законским
роковима на текући рачун лица;

•

месечно врши исплату накнаде трошкова за долазак
и одлазак са рада запосленима ангажованим на
спровођењу јавног рада;

•

Националној служби доставља доказе о уплати пореза
и доприноса за обавезно социјално осигурање за
запослене ангажоване на спровођењу јавног рада;

•

Националној служби доставља доказе о утрошку
пренетих средстава за трошкове зараде, одласка и
доласка са рада и спровођења јавног рада;

•

достави фотокопију потврде/сертификата о стеченим
компетенцијама лица на спровођењу јавног рада
након завршене обуке;

•

Националној служби омогући контролу реализације
уговорних обавеза и увид у сву потребну документацију
и ток спровођења јавног рада;

•

обавести Oпштину и Националну службу о свим
променама које су од значаја за реализацију уговора у
року од осам дана од дана настанка промене.

У случају да послодавац-извођач јавног рада не реализује обавезе
дефинисане уговором, дужан је да врати исплаћена средства
увећана за законску затезну камату од датума преноса средстава, у
складу са уговором.
VIII ОСТАЛЕ ИНФОРМАЦИЈЕ
Јавни позив је отворен 15 дана од дана објављивања на званичној
интернет презентацији Националне службе за запошљавање,
огласним таблама НСЗ и Општинске управе Општине Оџаци или до
утрошка средстава предвиђених за ове намене.
Све додатне информације могу се добити у Националној служби за
запошљавање-Испостава Оџаци.
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На основу Статута Oпштине Вршац, Локалног акционог плана
за запошљавање за 2012. годину и Споразума о утврђивању
међусобних права и обавеза у реализацији програма или мера
активне политике запошљавања између Покрајинског секретаријата
за рад, запошљавање и равноправност полова и Oпштине Вршац
за 2012. годину, број 117-10-2/2012-21 од 28.02.2012. године,
председник Oпштине Вршац расписује
ЈАВНИ ПОЗИВ

ЗА ОРГАНИЗОВАЊЕ СПРОВОЂЕЊА
ЈАВНИХ РАДОВА У 2012. ГОДИНИ
I ОСНОВНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ
Јавни радови су мера активне политике запошљавања која предвиђа
одобравање средстава за запошљавање незапослених лица са
евиденције Националне службе за запошљавање (у даљем тексту:
Национална служба) и подразумева спровођење активности које
предузима послодавац-извођач јавног рада, а које имају за циљ
остварење одређеног друштвеног интереса (нпр. превенција и помоћ
старима, санација дивљих депонија, уређење и изградња путева и
др). Јавни радови се организују у циљу запошљавања првенствено
теже запошљивих незапослених лица и незапослених у стању
социјалне потребе, очувања и унапређења радних способности
незапослених.

III ОБЛАСТИ СПРОВОЂЕЊА
Јавни радови се могу организовати и спроводити у области:
- одржавања и заштите животне средине и природе:
санација дивљих депонија, чишћење и одржавање обала река,
језера, канала, одвода, јавних површина, пошумљавање, развој
еколошких поседа, чување и заштита шума, река и језера, развој
сеоског подручја, монтажа и одржавање опреме у парковима
и јавним дечјим игралиштима, помоћ за успостављање нових
депонија-локација за сакупљање и одвођење отпада и други
послови, одржавање површина у насељеним местима општине
Вршац, парковске површине и простор испред јавних установа,
одржавање канала за одвођење атмосферских вода, лоцирање и
кошење амброзије.
Предмет рада-одржавање јавних површина у селима Oпштине
Вршац.

IV ПОДНОШЕЊЕ ПРИЈАВЕ
Право учествовања у поступку спровођења јавних радова имају:
-

јавне установе и јавна предузећа;

-

предузетници и

-

удружења грађана.

Јавне радове спроводи послодавац-извођач јавних радова, кога
одређује Oпштина Вршац на основу јавног позива.

Услови

Максимална дужина трајања јавног рада је 5 месеци.

Право на доделу средстава за спровођење јавних радова послодавац
може да оствари под условом да:

Послодавац-извођач јавних радова подноси пријаву за спровођење
јавног рада која садржи опис активности јавног рада (термин план)
и број лица која се запошљавају.

II НАМЕНА И ВИСИНА СРЕДСТАВА
За спровођење јавних радова Oпштина Вршац исплаћује послодавцуизвођачу јавних радова средства за:
-

зараду незапосленим лицима;

-

трошкове спровођења јавних радова.

Средства намењена за спровођење јавних радова користе се за:
исплату нето зараде незапосленим лицима укљученим у
јавне радове, у висини од:
- 20.000,00 динара увећане за износ припадајућих пореза и
доприноса, за лица са I и II степеном стручне спреме;
- 22.000,00 динара увећане за износ припадајућих пореза и
доприноса, за лица са III и IV степеном стручне спреме;
- 23.000,00 динара увећане за износ припадајућих пореза и
доприноса, за лица са V и VI степеном стручне спреме;
- 24.000,00 динара увећане за износ припадајућих пореза и
доприноса, за лица са VII степеном стручне спреме.
Послодавац-извођач јавних радова у обавези је да обезбеди исплату
свих обавеза у складу са законом, а које не сноси Oпштина Вршац,
и то: трошкове доласка и одласка са рада у преосталом износу до
висине цене превозне карте у јавном превозу, трошкове минулог
рада, накнаду зараде у периоду коришћења годишњег одмора,
евентуалну разлику између минималне цене рада и висине нето
зараде утврђене овим јавним конкурсом.
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- запошљава првенствено незапосленог који се теже запошљава или
незапосленог у стању социјалне потребе;
- је у пријави за јавне радове навео детаљан опис и динамику
активности јавног рада (термин план);
- је измирио уговорне обавезе према Oпштини Вршац, осим за
обавезе чија је реализација у току.
Документација за подношење пријаве:
- пријава за јавне радове на прописаном обрасцу Oпштине Вршац;
- фотокопија решења надлежног органа о упису у регистар, уколико
подносилац пријаве није регистрован у АПР;
- мишљење локалног савета за запошљавање о оправданости
извођења јавног рада, уколико подносилац пријаве располаже
истим;
- фотографије места извођења јавног рада-за јавне радове који се
спроводе у области одржавања и обнављања јавне инфраструктуре
и одржавања и заштите животне средине и природе (максимално
три фотографије за сваку локацију);
- доказ о учешћу финансирања-уколико се спровођење јавних радова
финансира од стране надлежног органа територијалне аутономије,
локалне самоуправе или из других извора.
Oпштина Вршац задржава право да тражи и друге доказе, релевантне
за одлучивање о одобравању спровођења јавних радова.
Начин подношења пријаве
Пријава за спровођење јавних радова подноси се у три примерка,
надлежној организационој јединици Национaлне службе у Вршцу,
непосредно или путем поште, на прописаном обрасцу који се може
преузети са сајта: www.vrsac.rs
За све потребне информације у вези подношења пријава
заинтересовани кандидати могу се обратити општинској Комисији,
на број телефона: 013/800-561 и 013/800-551, као и Националној
служби за запошљавање, на број телефона: 013/802-406.

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

V ДОНОШЕЊЕ ОДЛУКЕ

VII ОБАВЕЗЕ ИЗ УГОВОРА

Након подношења, захтеве разматра Општинска комисија и даје
мишљење председнику Oпштине Вршац који ће донети одлуку о
финансирању одобрених захтева у оквиру мере јавни радови.

Послодавац-извођач јавних радова у обавези је да:
- запосленог ангажованог на спровођењу јавних радова, задржи у радном
односу најмање у дужини трајања уговорене обавезе. У случају престанка
радног односа запосленог, послодавац је у обавези да, у року од 30 дана од
дана престанка радног односа, заснује радни однос на одређено време са
другим незапосленим лицем за преостало време трајања уговора;
- организује заштиту и безбедност на раду запослених, у складу са законом
и захтевом стандарда за конкретне послове јавног рада;
- месечно врши исплату зарада запосленима у законским роковима на
текући рачун лица;
- Oпштини Вршац доставља доказе о уплати пореза и доприноса за обавезно
социјално осигурање за запослене ангажоване на спровођењу јавног рада;
- Oпштини Вршац доставља доказе о утрошку пренетих средстава за
трошкове зараде, одласка и доласка са рада и спровођења јавног рада;
- Oпштини Вршац омогући контролу реализације уговорних обавеза и увид у
сву потребну документацију и ток спровођења јавног рада;
- обавести Oпштину Вршац о свим променама које су од значаја за
реализацију уговора у року од осам дана од дана настанка промене.

Провера поднетих пријава
Национална служба врши проверу поднетих пријава, односно проверу
испуњености услова јавног конкурса и приложене документације.
Пријаве које не испуњавају услове предвиђене јавним конкурсом
неће се даље разматрати.
Бодовање поднетих пријава
Приликом бодовања пријаве за јавне радове Општинска комисија
узимаће у обзир следеће критеријуме: област спровођења, дужина
трајања јавног рада, укупно планиран број незапослених лица,
учешће локалне самоуправе, органа територијалне аутономије или
других извора у финансирању јавних радова, претходно коришћена
средства Националне службе за јавне радове, оцена остварене
сарадње са извођачем јавног рада по претходним конкурсима и
процена важности поднете пријаве за спровођење јавног рада за
локално тржиште рада за подручје филијале.
Општина Вршац задржава право да приликом одлучивања по
поднетој пријави изврши корекцију дужине трајања и/или броја лица,
у складу са расположивим износом средстава који је опредељен.

VI ЗАКЉУЧИВАЊЕ УГОВОРА

У случају да послодавац-извођач јавног рада не реализује обавезе
дефинисане уговором, дужан је да врати исплаћена средства увећана за
законску затезну камату од датума преноса средстава, у складу са уговором.
Рок за подношење пријаве за јавне радове је 15 дана.
Резултати Јавног позива биће објављени на званичној презентацији
Oпштине Вршац (www. vrsac.rs), најкасније 30 дана од дана доношења
одлуке.

Општина Вршац и послодавац-извођач јавног рада закључују уговор
којим се уређују међусобна права и обавезе.
Документација за закључивање уговора:
- уговори о раду са незапосленим лицима на одређено време;
- средство обезбеђења уговорних обавеза;
- потврда банке о отвореном наменском рачуну;
- картон депонованих потписа и
- термин план-уколико је у поступку разматрања пријаве за
спровођење јавног рада извршена корекција броја лица и/или
дужина трајања пројекта.
Почетком спровођења јавног рада сматра се датум пријаве на
осигурање, односно почетак рада првог лица ангажованог на јавном
раду.
Датум заснивања радног односа који је наведен у уговору о раду
не може бити пре датума закључења уговора о спровођењу јавног
рада, нити након 60 дана од дана доношења Одлуке о одобравању
спровођења јавних радова.
Средства обезбеђења уговорних обавеза
1. ЗА ПРЕДУЗЕТНИКА:
- две истоветне бланко личне менице са једним жирантом, са
меничним овлашћењем.
2. ЗА ПРАВНО ЛИЦЕ:
- две истоветне бланко соло менице, са меничним овлашћењима.
У случају да је послодавац-извођач јавног рада корисник буџетских
средстава и није у могућности да приложи меницу, као средство
обезбеђења уговорних обавеза прилаже се изјава одговорног лица
да су обезбеђени сви предуслови за реализацију јавног рада.
Жирант може бити свако пословно способно физичко лице, не
старије од 65 година, које има редовна месечна примања на име
зараде или пензије, независно од висине примања, као и физичко
лице које самостално обавља своју делатност (предузетник).

бесплатна публикација о запошљавању

ИСПРАВКА ЈАВНОГ ПОЗИВА
ОПШТИНЕ ПЛАНДИШТЕ
Пландиште, Војводе Путника 38
тел. 013/861-033

Јавни позив заинтересованима за учешће
у реализацији мере активне политике
запошљавања „Стручне праксе 2012“ објављeн
14.03.2012. године у публикацији „Послови“,
исправља се у делу Описа мере и висине
средстава, где уместо: 14.000,00 динара за
лица са најмање четворогодишњим високим
образовањем, треба да стоји: 14.000,00 динара
за лица са завршеним VII, VI/1 и VI/2 степеном
стручне спреме. У осталом делу јавни позив је
непромењен.

21.03.2012. | број 457 |
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На основу члана 3 Споразума о уређивању међусобних права
и обавеза у реализацији програма или мера активне политике
запошљавања између Покрајинског секретаријата за рад,
запошљавање и равноправност полова и Општине Тител за 2012.
годину, број 117-10-2/2012-17 од 28.02.2012. године

Општина Тител у сарадњи са Националном службом за
запошљавање
расписује
ЈАВНИ КОНКУРС

ЗА ОРГАНИЗОВАЊЕ СПРОВОЂЕЊА
ЈАВНИХ РАДОВА У 2012.
ГОДИНИ
I ОСНОВНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ
Јавни радови су мера активне политике запошљавања која предвиђа
одобравање средстава за запошљавање незапослених лица са
евиденције Националне службе за запошљавање (у даљем тексту:
Национална служба) и подразумева спровођење активности које
предузима послодавац-извођач јавног рада, а које имају за циљ
остварење одређеног друштвеног интереса (нпр. превенција и
помоћ старима, санација дивљих депонија, уређење и изградња
путева и др).
Јавни радови се организују у циљу запошљавања првенствено теже
запошљивих незапослених лица и незапослених у стању социјалне
потребе, очувања и унапређења радних способности незапослених.
Јавне радове спроводи послодавац-извођач јавног рада, кога
одређује Општина на основу јавног конкурса.
Максимална дужина трајања јавног рада је 4 месеца.
Послодавац-извођач јавног рада подноси пријаву за спровођење
јавног рада која садржи опис активности јавног рада (термин план)
и број лица која се запошљавају.

II НАМЕНА И ВИСИНА СРЕДСТАВА
За спровођење јавног рада Општина исплаћује послодавцу-извођачу
јавног рада средства за:
- зараду незапосленим лицима.
Средства намењена за спровођење јавних радова користе се за
исплату нето зараде незапосленим лицима укљученим у јавне
радове, у висини од:
- 19.000,00 динара увећане за износ припадајућих
доприноса, за лица са I и II степеном стручне спреме;
- 20.000,00 динара увећане за износ припадајућих
доприноса, за лица са III и IV степеном стручне спреме;
- 21.000,00 динара увећане за износ припадајућих
доприноса, за лица са V и VI степеном стручне спреме;
- 22.000,00 динара увећане за износ припадајућих
доприноса, за лица са VII степеном стручне спреме.

пореза и

пореза и
пореза и

Послодавац-извођач јавног рада у обавези је да обезбеди исплату
свих обавеза у складу са законом, а које не сноси Општина, и
то: трошкове доласка и одласка са рада, трошкове спровођења
јавних радова, трошкове минулог рада, накнаду зараде у периоду
коришћења годишњег одмора, евентуалну разлику између
минималне цене рада и висине нето зараде утврђене овим јавним
конкурсом.
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Јавни радови се могу организовати и спроводити у областима:
- социјалних, хуманитарних, културних и других делатности:
здравствено васпитне активности-превенција и помоћ старима,
социјално угроженим лицима, особама са инвалидитетом, заштита
и очување културног наслеђа, послови у позоришној, библиотечкој
делатности, послови ажурирања архива, база података и други
послови;
- одржавања и обнављања јавне инфраструктуре: уређење и
изградња путева и путних појасева, насипа, канала, пруга, мостова,
реконструкција канализационе и водоводне мреже и других објеката
од општег интереса, уређење месних заједница, уређење ромских
насеља-побољшање услова становања и други послови;
- одржавања и заштите животне средине и природе: санација
дивљих депонија, чишћење и одржавање обала језера, канала,
одвода, јавних површина, пошумљавање, развој еколошких поседа,
чување и заштита шума, канала и језера, развој сеоског подручја,
монтажа и одржавање опреме у парковима и јавним дечијим
игралиштима, помоћ за успостављање нових депонија-локација за
сакупљање и одвођење отпада и други послови.

IV ПОДНОШЕЊЕ ПРИЈАВЕ
Право учествовања у поступку спровођења јавних радова имају:
- директни и индиректни буџетски корисници;
- јавне установе и јавна предузећа;
- институције којима је оснивач општина;
- установе социјалне заштите;
- друштвене организације;
- удружења грађана.
Документација за подношење пријаве:
- пријава за јавне радове на прописаном обрасцу;
- фотокопија решења надлежног органа о упису у регистар;
- мишљење локалног савета за запошљавање или мишљење
надлежног органа територијалне аутономије или локалне самоуправе
о оправданости извођења јавног рада, уколико подносилац пријаве
располаже истим;
- списак лица корисника услуга-за подносиоце јавних радова из
области социјалних и хуманитарних делатности.
Начин подношења пријаве
Пријава за спровођење јавног рада подноси се у два примерка,
надлежној организационој јединици Националне службе у Тителу на
прописаном обрасцу који се може добити у јединици Националне
службе или преузети на сајту: www.opstinatitel.rs

V ДОНОШЕЊЕ ОДЛУКЕ
Одлука о одобравању спровођења јавних радова доноси се на основу
провере и поднете пријаве за спровођење јавног рада.

пореза и

Трошкови спровођења јавних радова ислаћују се у висини од 90%
укупних средстава одобрених уговором за ове намене, након пријаве
лица на обавезно социјално осигурање, а преосталих 10% средстава
након завршетка јавног рада и испуњења уговорних обавеза.
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III ОБЛАСТИ СПРОВОЂЕЊА

Провера поднетих пријава
Национална служба врши проверу поднетих пријава, односно проверу
испуњености услова јавног конкурса и приложене документације.
Пријаве које не испуњавају услове предвиђене јавним конкурсом
неће се даље разматрати.
Општина задржава право да приликом одлучивања по поднетој
пријави изврши корекцију дужине трајања и/или броја лица, у
складу са расположивим износом средстава који је опредељен за
филијалу.
Одлука о одобравању спровођења јавних радова
Одлуку о одобравању спровођења јавних радова доноси председник
Општине, на предлог Комисије.

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

VI ЗАКЉУЧИВАЊЕ УГОВОРА
Председник Општине Tител и послодавац-извођач јавног рада
закључују уговор којим се уређују међусобна права и обавезе.
Документација за закључивање уговора:
- уговори о раду са незапосленим лицима на одређено време;
- средство обезбеђења уговорних обавеза;
- потврда банке о отвореном наменском рачуну;
- картон депонованих потписа и
- термин план, уколико је у поступку разматрања пријаве за
спровођење јавног рада извршена корекција броја лица и/или
дужина трајања пројекта.
Почетком спровођења јавног рада сматра се датум пријаве на
осигурање, односно почетак рада првог лица ангажованог на јавном
раду. Датум заснивања радног односа који је наведен у уговору о
раду не може бити пре датума закључења уговора о спровођењу
јавног рада, нити након 30 дана од дана доношења Одлуке о
одобравању спровођења јавних радова.
Средства обезбеђења уговорних обавеза:
- две истоветне бланко соло менице, са меничним овлашћењима.
У случају да је послодавац-извођач јавног рада корисник буџетских
средстава и није у могућности да приложи меницу, као средство
обезбеђења уговорних обавеза прилаже се изјава одговорног лица
да су обезбеђени сви предуслови за реализацију јавног рада.

VII ОБАВЕЗЕ ИЗ УГОВОРА
Послодавац-извођач јавног рада у обавези је да:
- запосленог ангажованог на спровођењу јавног рада, задржи у
радном односу најмање у дужини трајања уговорене обавезе;
у случају престанка радног односа запосленог, послодавац је у
обавези да у року од 30 дана од дана престанка радног односа,
заснује радни однос на одређено време са другим незапосленим
лицем за преостало време трајања уговора;
- организује заштиту и безбедност на раду запослених, у складу са
законом и захтевом стандарда за конкретне послове јавног рада;
- месечно врши исплату зарада запосленима у законским роковима
на текући рачун лица;
- месечно врши исплату накнаде трошкова за долазак и одлазак са
рада запосленима ангажованим на спровођењу јавног рада;
- Националној служби доставља доказе о уплати пореза и доприноса
за обавезно социјално осигурање за запослене ангажоване на
спровођењу јавног рада;
- Националној служби доставља доказе о утрошку пренетих
средстава за трошкове зараде;
- Општинској служби омогући контролу реализације уговорних
обавеза и увид у сву потребну документацију и ток спровођења
јавног рада;
- обавести Националну службу и Општину о свим променама које
су од значаја за реализацију уговора у року од осам дана од дана
настанка промене.
У случају да послодавац-извођач јавног рада не реализује обавезе
дефинисане уговором, дужан је да врати исплаћена средства
увећана за законску затезну камату од датума преноса средстава,
у складу са уговором.

нсЗ
позивни центар

VIII ОСТАЛЕ ИНФОРМАЦИЈЕ

0800 300 301

Све додатне информације могу се добити у организационој јединици
Националне службе или сајту Општине: www.opstinatitel.rs Рок за
подношење пријаве за јавне радове је 10 дана од дана објављивања
на огласној табли Националне службе за запошљавање у Тителу и
на сајту Општине Тител.

бесплатна публикација о запошљавању

(позив је бесплатан)
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На основу члана 3 Споразума о уређивању међусобних права
и обавеза у реализацији програма или мера активне политике
запошљавања између Покрајинског секретаријата за рад,
запошљавање и равноправност полова и Општине Тител за 2012.
годину, број 117-10-2/2012-17 од 28.02.2012. године

3) да представницима Општине Тител омогући контролу реализације
уговорних обавеза;
4) сноси трошкове полагања стручног/приправничког испита;
5) обавести Општину и Националну службу за запошљавање о свим

ОПШТИНА ТИТЕЛ У САРАДЊИ СА НАЦИОНАЛНОМ
СЛУЖБОМ ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ

променама које су од значаја за реализацију уговора у року од 10
дана од дана настанка промене.

расписује
КОНКУРС

ЗА ДОДЕЛУ СУБВЕНЦИЈА ЗА
СТРУЧНО ОСПОСОБЉАВАЊЕ
И ЗАПОШЉАВАЊЕ ПРИПРАВНИКА
Општина Тител на основу Локалног акционог плана запошљавања
за 2012. годину, расписује Конкурс за доделу субвенција за стручно
оспособљавање и запошљавање приправника, заснивањем радног
односа на одређено време.
За време трајања приправничког стажа

УСЛОВИ ЗА НЕЗАПОСЛЕНА ЛИЦА:
1) да су на евиденцији незапослених лица Националне службе за
запошљавање-Филијали Нови Сад-Испостава Тител;
2) да су без радног искуства у струци за коју се оспособљавају.

Уколико има потребу, послодавац може затражити помоћ од НСЗ
приликом избора кандидата за приправнике које ће ангажовати.

ОДЛУЧИВАЊЕ И ЗАКЉУЧИВАЊЕ УГОВОРА

ПОСЛОДАВАЦ ОСТВАРУЈЕ ПРАВО НА:
Рефундацију зараде за приправника у месечном износу од:

На основу поднетог захтева послодавца доноси се одлука у року
од 30 дана. Одлуку о одобравању субвенције доноси председник

•

22.000 динара за нето-зараду приправника са најмање
четворогодишњим високим образовањем, у трајању од 12
месеци;

Општине Тител на предлог Комисије.

•

21.000 динара за нето-зараду приправника са вишим
или високим трогодишњим образовањем, у трајању од 9
месеци;

ОСТАЛЕ ИНФОРМАЦИЈЕ

•

20.000 динара за нето-зараду приправника са средњим
образовањем, у трајању од 6 месеци.

Заинтересовани послодавци подносе захтев Националној служби
за запошљавање-Филијала Нови Сад-Испостава Тител, од момента

Рефундацију трошкова доприноса за обавезно социјално
осигурање.
Рефундацију трошкова пореза на зараде приправника.

ПРАВО УЧЕШЋА НА КОНКУРС ИМАЈУ:
- послодавци који припадају јавном и приватном сектору са
територије Општине Тител;
- послодавци који редовно измирују обавезе по основу пореза и
доприноса за обавезно социјално осигурање запослених;
- послодавци којима рачун није у блокади;
- послодавци који имају кадровске и друге капацитете за стручно
оспособљавање лица.

ПОДНОШЕЊЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ

објављивања конкурса на сајту Националне службе за запошљавање:
www.nsz.gov.rs и Општине Тител: www.opstinatitel.rs

Рок за подношење пријава је 10 дана од дана објављивања на
огласној табли Националне службе за запошљавање у Тителу и на
сајту Општине Тител.

Најкраћи пут
до посла

1) Захтев за доделу субвенција на прописаном обрасцу (преузети у
Националној служби за запошљавање-Филијали Нови Сад-Испостави
Тител).
2) Документ о регистрацији (уколико послодавац није регистрован
у АПР).
3) Доказ о редовној уплати пореза и доприноса за обавезно
социјално осигурање запослених за месец који претходи месецу у
којем је поднет захтев (копије оверених ПП ОПЈ и ПП ОД образаца).
4) Одлуку о именовању ментора.

ОБАВЕЗЕ ПОСЛОДАВЦА:
1) да у року од 15 дана након достављања Одлуке о додели субвенције
заснује са приправником радни однос на одређено време;
2) да оспособи приправника за самосталан рад у струци;
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ОПШТИНА НОВА ЦРЊА
и
ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА РАД, ЗАПОШЉАВАЊЕ И
РАВНОПРАВНОСТ ПОЛОВА
у сарадњи са
НАЦИОНАЛНОМ СЛУЖБОМ ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ
расписују
ЈАВНИ КОНКУРС

ЗА ОРГАНИЗОВАЊЕ СПРОВОЂЕЊА
ЈАВНИХ РАДОВА НА ТЕРИТОРИЈИ
ОПШТИНЕ НОВА ЦРЊА
У 2012. ГОДИНИ

- 22.000,00 динара увећане за износ припадајућих пореза и
доприноса, за лица са III и IV степеном стручне спреме;
- 23.000,00 динара увећане за износ припадајућих пореза и
доприноса, за лица са V и VI степеном стручне спреме;
- 24.000,00 динара увећане за износ припадајућих пореза и
доприноса, за лица са VII степеном стручне спреме.
2. Накнаду трошкова доласка и одласка са рада незапослених лица
укључених у јавне радове, у висини до 1.500,00 динара по лицу за
сваки месец ангажовања.
Послодавац-извођач јавног рада у обавези је да обезбеди исплату
свих обавеза у складу са законом, а које не сноси Oпштинa Нова Црња,
и то: трошкове минулог рада, накнаду зараде у периоду коришћења
годишњег одмора, евентуалну разлику између минималне цене рада
и висине нето зараде утврђене овим јавним конкурсом.

III ОБЛАСТИ СПРОВОЂЕЊА
Јавни радови се могу организовати и спроводити у областима:

На основу члана 59 и 60 Закона о запошљавању и осигурању за
случај незапослености («Сл. гласник РС», бр. 36/2009 и 88/2010) и
Споразума о утврђивању међусобних права и обавеза у реализацији
програма или мера активне политике запошљавања између
Покрајинског секретаријата за рад, запошљавање и равноправност
полова и Oпштине Нова Црња за 2012. годину од 28.02.2012.
године, а у складу са Националним акционим планом запошљавања,
Покрајинским акционим планом запошљавања и Локалним акционим
планом запошљавања Oпштине Нова Црња за 2012. годину.

I ОСНОВНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ
Јавни радови су мера активне политике запошљавања која предвиђа
одобравање средстава за запошљавање незапослених лица са
евиденције Националне службе за запошљавање (у даљем тексту:
Национална служба) и подразумева спровођење активности које
предузима послодавац-извођач јавног рада, а које имају за циљ
остварење одређеног друштвеног интереса (нпр. превенција и
помоћ старима, санација дивљих депонија, уређење и изградња
путева и др.).
Јавни радови се организују у циљу запошљавања првенствено теже
запошљивих незапослених лица и незапослених у стању социјалне
потребе, очувања и унапређења радних способности незапослених.
Јавне радове спроводи послодавац-извођач јавног рада, кога
одређује локална самоуправа на основу јавног конкурса.
Максимална дужина трајања јавног рада је 6 месеци.
Послодавац-извођач јавног рада подноси пријаву за спровођење
јавног рада која садржи опис активности јавног рада (термин план)
и број лица која се запошљавају.

II НАМЕНА И ВИСИНА СРЕДСТАВА
За спровођење јавног рада Oпштинa Нова Црња исплаћује
послодавцу-извођачу јавног рада средства за:
- зараду незапосленим лицима;
- трошковe спровођења јавних радова.
Средства намењена за спровођење јавних радова користе се за:
1. Исплату нето зараде незапосленим лицима укљученим у јавне
радове, у висини од:
- 20.000,00 динара увећане за износ припадајућих пореза и
доприноса, за лица са I и II степеном стручне спреме;
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- социјалних и хуманитарних делатности:
унапређење квалитета живота старим, хендикепираним, оболелим
лицима и особама са инвалидитетом;
- одржавања и заштите животне средине и природе:
санација дивљих депонија, чишћење и одржавање канала, одвода,
јавних површина, пошумљавање, развој еколошких поседа, чување
и заштита шума, развој сеоског подручја, монтажа и одржавање
опреме у парковима и јавним дечијим игралиштима, помоћ за
успостављање нових депонија-локација за сакупљање и одвођење
отпада и други послови.
- одржавања и обнављања јавне инфраструктуре:
уређење и изградња путева и путних појасева, канала, реконструкција
водоводне мреже и других објеката од општег интереса, уређење
месних заједница, уређење ромских насеља-побољшање услова
становања и други послови.

IV ПОДНОШЕЊЕ ПРИЈАВЕ
Право учествовања у поступку спровођења јавних радова имају:
- јавне установе и јавна предузећа;
- привредна друштва;
- предузетници;
- задруге;
- друштвене организације;
- удружења грађана.
Услови
Извођач јавног рада, односно подносилац пријаве морају имати:
- седиште на територији Општине Нова Црња;
- ангажовати незапослена лица искључиво са евиденције
Националне службе за запошљавање-Филијала ЗрењанинИспостава Нова Црња.
Документација за подношење пријаве:
- пријава за јавне радове на прописаном обрасцу;
- фотокопија решења надлежног органа о упису у регистар, уколико
подносилац пријаве није регистрован у АПР;
- фотографије места извођења јавног рада-за јавне радове који
се спроводе у области одржавања и заштите животне средине и
природе (максимално три фотографије за сваку локацију).
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Општина Нова Црња, Покрајински секретаријат за рад, запошљавање
и равноправност полова и Национална служба за запошљавањеФилијала Зрењанин-Испостава Нова Црња задржавају право да
траже и друге доказе, релевантне за одлучивање о одобравању
спровођења јавних радова.

Средства обезбеђења уговорних обавеза
1. ЗА ПРЕДУЗЕТНИКА:
- две истоветне бланко личне менице са једним жирантом, са
меничним овлашћењем.

Начин подношења пријаве
Пријава за спровођење јавног рада подноси се у три примерка,
Филијали Национaлне службе за запошљавање-Филијала ЗрењанинИспостава у Новој Црњи, лично или путем поште, на типском
обрасцу који се може преузети са сајта Општине Нова Црња (www.
sonovacrnja.org.rs).
Рок за подношење пријаве је 23.03.2012. године.

V ДОНОШЕЊЕ ОДЛУКЕ
Одлука о одобравању спровођења јавних радова доноси се на
основу провере и бодовања поднете пријаве за спровођење јавног
рада.
Провера поднетих пријава
Национална служба за запошљавање-Филијала Зрењанин-Испостава
Нова Црња врши проверу поднетих пријава, односно проверу
испуњености услова јавног конкурса и приложене документације.
Пријаве које не испуњавају услове предвиђене јавним конкурсом
неће се даље разматрати.
Бодовање поднетих пријава
Приликом бодовања пријаве за јавне радове узимају се у обзир
следећи критеријуми: област спровођења, дужина трајања јавног
рада, укупан планирани број незапослених лица, процена важности
поднете пријаве за спровођење јавног рада за локално тржиште
рада за подручје филијале.
Локална самоуправа и Локални савет за запошљавање задржава
право да приликом одлучивања по поднетој пријави изврши корекцију
дужине трајања и/или броја лица, у складу са расположивим износом
средстава који је опредељен за ову намену.
Одлука о одобравању спровођења јавних радова
Одлуку о одобравању спровођења јавних радова доноси Локална
самоуправа и Локални савет за запошљавање, најкасније 3 дана од
дана завршетка конкурса.

2. ЗА ПРАВНО ЛИЦЕ:
- две истоветне бланко соло менице, са меничним овлашћењима.
У случају да је послодавац-извођач јавног рада корисник буџетских
средстава и није у могућности да приложи меницу, као средство
обезбеђења уговорних обавеза прилаже се изјава одговорног лица
да су обезбеђени сви предуслови за реализацију јавног рада.
Жирант може бити свако пословно способно физичко лице, не
старије од 65 година, које има редовна месечна примања на име
зараде или пензије, независно од висине примања, као и физичко
лице које самостално обавља своју делатност (предузетник).

VII ОБАВЕЗЕ ИЗ УГОВОРА
Послодавац-извођач јавног рада у обавези је да:
- запосленог ангажованог на спровођењу јавног рада, задржи
у радном односу најмање у дужини трајања уговорене обавезе.
У случају престанка радног односа запосленог, послодавац је у
обавези да, у року од 30 дана од дана престанка радног односа,
заснује радни однос на одређено време са другим незапосленим
лицем за преостало време трајања уговора;
- организује заштиту и безбедност на раду запослених, у складу са
законом и захтевом стандарда за конкретне послове јавног рада;
- месечно врши исплату зарада запосленима у законским роковима
на текући рачун лица;
- Локалној самоуправи доставља доказе о уплати пореза и доприноса
за обавезно социјално осигурање за запослене ангажоване на
спровођењу јавног рада;
- Локалној самоуправи доставља доказе о утрошку пренетих
средстава за трошкове зараде, и спровођења јавног рада;
- Локалној самоуправи омогући контролу реализације уговорних
обавеза и увид у сву потребну документацију и ток спровођења
јавног рада;
- обавести Националну службу за запошљавање-Филијала ЗрењанинИспостава Нова Црња и Локалну самоуправу о свим променама које
су од значаја за реализацију уговора у року од осам дана од дана
настанка промене.

VI ЗАКЉУЧИВАЊЕ УГОВОРА
Локална самоуправа и послодавац-извођач јавног рада закључују
уговор којим се уређују међусобна права и обавезе.

У случају да послодавац-извођач јавног рада не реализује обавезе
дефинисане уговором, дужан је да врати исплаћена средства
увећана за законску затезну камату од датума преноса средстава, у
складу са уговором.

Документација за закључивање уговора:
- уговори о раду са незапосленим лицима на одређено време;
- средство обезбеђења уговорних обавеза;
- потврда банке о отвореном наменском рачуну;
- картон депонованих потписа.
Почетком спровођења јавног рада сматра се датум пријаве на
осигурање, односно почетак рада првог лица ангажованог на јавном
раду.
Датум заснивања радног односа који је наведен у уговору о раду
не може бити пре датума закључења уговора о спровођењу јавног
рада, нити након 60 дана од дана доношења Одлуке о одобравању
спровођења јавних радова.
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VIII ОСТАЛЕ ИНФОРМАЦИЈЕ
Пријава за спровођење јавног рада подноси се у три примерка,
Филијали Национaлне службе за запошљавање-Филијала ЗрењанинИспостава Нова Црња лично или путем поште, на типском обрасцу
који се може преузети са сајта Општине Нова Црња: www.sonovacrnja.
org.rs
Све додатне информације могу се добити у Општини Нова ЦрњаОдељењу за економски развој, ЈНА бр. 110, канцеларија бр. 22/I
спрат, број телефона: 023/815-030.
Непотпуна документација неће се узимати у разматрање.

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

На основу члана 44 став 1 тачка 5 Закона о локалној самоуправи
(“Службени гласник РС”, бр. 129/07) и члана 57 став 1 тачка 8 Статута
Општине Оџаци (“Службени лист Општине Oџаци”, бр. 17/08, 27/10),
а у складу са Локалним акционим планом запошљавања Општине
Оџаци за 2012. годину (“Службени лист Општине Оџаци”, бр.
1/2012) и Споразумом о утврђивању међусобних права и обавеза
у реализацији програма или мера активне политике запошљавања,
број 117-10-2/2012-83 од 28.02.2012. године, између Покрајинског
секретаријата за рад, запошљавање и равноправност полова и
Општине Оџаци, председник Општине Оџаци расписује

•

програм оспособљавања приправника и одлука о
одређивању ментора;

•

писана изјава подносиоца захтева о свим другим de
minimis државним помоћима које је добио у претходном
трогодишњем фискалном периоду, да ли му је и по ком
основу већ додељена државна помоћ за исте оправдане
трошкове или изјава подносиоца захтева да није користио
државну помоћ;

ЈАВНИ ПОЗИВ

•

доказ о регистрацији, уколико послодавац није регистрован
у АПР;

•

доказ о уплати пореза и доприноса за обавезно социјално
осигурање запослених за месец који претходи месецу у којем
је поднет захтев (копије оверених ПП ОПЈ и ПП ОД образаца)
и

•

потврда банке о промету на текућем рачуну послодавца за
последња 3 месеца која претходе месецу у коме је поднет
захтев.

ЗА ПОСЛОДАВЦЕ ЗА СТРУЧНО
ОСПОСОБЉАВАЊЕ И
ЗАПОШЉАВАЊЕ ПРИПРАВНИКА
Јавни позив за стручно оспособљавање и запошљавање
приправника (у даљем тексту: Јавни позив) упућује се послодавцима
за финансирање стручног оспособљавања и запошљавања
незапослених лица у својству приправника на одређено време.
За време трајања стручног оспособљавања и запошљавања
приправника, послодавац остварује право на рефундацију:
•

•

нето зараде приправника у месечном износу од:
- 22.000,00 динара за приправнике са завршеним
четворогодишњим високим образовањем, у трајању од
12 месеци;
- 20.000,00 динара за приправнике са вишим и високим
трогодишњим образовањем, у трајању од 9 месеци и
- 18.000 динара за приправнике са средњим
образовањем, у трајању од 6 месеци;
трошкова обавезног социјалног осигурања на терет радника
и на терет послодавца, као и порез на зараду.

I УСЛОВИ И ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА
КОНКУРИСАЊЕ
Услови
Право учешћа на Јавном позиву има послодавац под условом:
да има седиште на територији Општине Оџаци;

•

да није у блокади;

•

да редовно измирује обавезе по основу пореза и доприноса
за обавезно социјално осигурање запослених;

•

да има кадровске и
оспособљавање лица;

•

да ангажује незапослено лице које се води на евиденцији
Националне службе-Испостава Оџаци и има до 35 година
старости, да има високо или више или средње стручно
образовање, да нема радног искуства у струци и није
отпочело стручно оспособљавање.

капацитете

за

Одлуку о избору послодаваца, којима се одобравају средстава
за запошљавање приправника, доноси председник Општине на
предлог Комисије за спровођење мера Локалног акционог плана
запошљавања, у року од 30 дана од дана истека Јавног позива.
Предност при одлучивању имаће послодавци који су се изјаснили да
ће по завршетку стручног оспособљавања и запошљавања иста лица
запослити на неодређено време.

III ЗАКЉУЧИВАЊЕ УГОВОРА
Општина Оџаци и послодавац, коме су одобрена средства, закључују
уговор којим ће уредити међусобна права и обавезе, у року од 15
дана од дана доношења одлуке.

Након доношења одлуке о одобравању средстава послодавац је
у обавези да са незапосленим лицем закључи уговор о стручном
оспособљавању и запошљавању и достави доказе о томе.

стручно

Послодавац који има до 10 запослених има право да у програм
укључи максимално 2 незапослена лица, а послодавац који има
преко 10 запослених има право да у програм укључи незапослена
лица чији број не може бити већи од 20% укупног броја запослених.
У програму не могу да учествују привредни субјекти у тешкоћама,
у смислу члана 2 став 1 тачка 5 Уредбе о правилима за доделу
државне помоћи («Службени гласник РС”, бр. 13/10).
Документација:
•

захтев за учешће у програму (на прописаном обрасцу НСЗ);

•

одлука о потреби пријема приправника;

бесплатна публикација о запошљавању

II ДОНОШЕЊЕ ОДЛУКЕ

IV ОБАВЕЗЕ ПОСЛОДАВЦА

•

друге

Oпштина Оџаци задржава право да тражи и друге доказе релевантне
за одлучивање о поднетом захтеву.

Током трајања финансирања програма, послодавац је у обавези да
одржи најмање исти број запослених у односу на број запослених у
месецу који претходи месецу подношења захтева.

V ОСТАЛЕ ИНФОРМАЦИЈЕ
Захтев се подноси Националној служби за запошљавање-Испостава
Оџаци, непосредно или путем поште, на прописаном обрасцу који се
може добити у свакој организационој јединици Националне службе
или преузети са званичне интернет презентације Националне
службе: www.nsz.gov.rs
Јавни позив је отворен 15 дана од дана објављивања на званичној
интернет презентацији Националне службе за запошљавањe,
огласним таблама НСЗ и Општинске управе Општине Оџаци или до
утрошка средстава предвиђених за ове намене.
Све додатне информације могу се добити у Националној служби за
запошљавање-Испостава Оџаци.
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На основу Статута Општине Вршац, Локалног акционог плана за
запошљавање за 2012. годину и Споразума о утврђивању међусобних
права и обавеза у реализацији програма или мера активне
политике запошљавања између Покрајинског секретаријата за рад,
запошљавање и равноправност полова и Општине Вршац за 2012.
годину, бр. 117-10-2/2012-21 од 28.02.2012. године, председник
Општине Вршац расписује

САЈМОВИ ЗАПОШЉАВАЊА
КОНКУРС

ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ ПРОГРАМА
СТРУЧНОГ ОСПОСОБЉАВАЊА
НЕЗАПОСЛЕНИХ ЛИЦАПРИПРАВНИКА
Мера активне политике запошљавања “Стручног оспособљавања
незапослених лица-приправника” подразумева оспособљавање
за самосталан рад у струци и полагање приправничког, односно
стручног испита уз заснивање радног односа.
Конкурс за учешће у финансирању незапослених лица подразумева
оспособљавање незапослених лица са високом стручном спремом,
са вишом стручном спремом и са средњом стручном спремом, у
својству приправника.
За време приправничког стажа, лице остварује право на рефундацију
зараде у месечном износу од:
-

24.000,00
динара-за
приправнике
са
најмање
четворогодишњим
високим
образовањем-VII степен
стручне спреме, са припадајућим доприносима и порезима,
у трајању од 12 месеци;

-

22.000,00 динара-за приправнике са вишим или високим
трогодишњим образовањем-VI/1 и VI/2 степен стручне
спреме, са припадајућим доприносима и порезима, у трајању
од 9 месеци;

-

20.000,00 динара-за приправнике са средњим образовањем,
са припадајућим доприносима и порезима, у трајању од 6
месеци.

САЈМОВИ
ЗАПОШЉАВАЊА

ОБАВЕЗЕ ПОСЛОДАВЦА:

-

да у року од 30 дана од дана достављања Одлуке о одобравању
новчане помоћи закључи Уговор о раду са приправником;

-

да оспособи припавника за самосталан рад, према Програму
оспособљавања;

-

да приправнику организује полагање приправничког или
стручног испита.

Први утисак је
најважнији –
будите
испред свих

ОСТАЛЕ ИНФОРМАЦИЈЕ:

Захтев се подноси надлежној организационој јединици Националне
службе у Вршцу, непосредно или путем поште, на прописаном
обрасцу који се може добити у организационој јединици Националне
службе у Вршцу или преузети са сајта Општине Вршац: www.vrsac.rs
Одлуку о одобравању новчане помоћи донеће Општинска комисија
у року од 8 дана од дана истека рока за пријављивање на конкурс.
Конкурс је отворен 8 дана од дана објављивања, односно до
утрошка расположивих финансијских средстава.
За ближе информације у вези са подношењем пријаве заинтересовани
кандидати могу се обратити општинској комисији Општине Вршац, на
бројеве телефона: 013/800-561, 013/800-551 или у Националној служби
за запошљавање, на број телефона: 013/802-411.
Резултати јавног позива биће објављени на званичној презентацији
Општине Вршац на сајту: www.vrsac.rs најкасније 30 дана од дана
доношења одлуке.

Исплате се врше на месечном нивоу.
Захтеве подносе послодавци који ангажују незапослена лица у
својству припавника под условима:

НАЈКРАЋИ ПУТ
ДО ПОСЛА
-

да се лице налази на евиденцији незапослених Националне
службе за запошљавање Вршац;

-

да је лице до 30 година старости;

-

да нема радног искуства у струци.

Национална служба
за запошљавање

ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА КОНКУРИСАЊЕ КОЈУ ПОСЛОДАВАЦ
ПОДНОСИ ПРИЛИКОМ ПОДНОШЕЊА ЗАХТЕВА
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Захтев за учешће у финансирању/образац се може добити у
Националној служби за запошљавање или преузети са сајта
Општине Вршац: www.vrsac.rs
Уверење са евиденције;
Програм оспособљавања приправника;
Доказ о уплати пореза и доприноса за обавезно социјално
осигурање запослених за месец који претходи месецу у којем
је поднет захтев (копије оверених ПП ОПЈ и ПП ОД образаца);
Доказ о регистрацији предузећа, односно решење о
регистрацији радње;
Акт послодавца, Правилник о организацији и систематизацији
послова, односно општи акт или појединачни акт, којим је
утврђено као услов за самосталан рад у струци обављање
приправничког стажа и полагање припавничког, односно
стручног испита.

Друштвена
одговорност

Послодавци који се финансирају из буџета, а којима је Законом
прописан Програм стручног оспособљавања, нпр. здравство,
судство, државна управа, нису у обавези да доставе доказе под
тачкама 3, 4 и 5.
Општина Вршац и Национална служба за запошљавање задржавају
право да траже и друге доказе који су релевантни за одлучивање по
поднетим захтевима.

Људи су
28
мера
успеха
| број 457 | 21.03.2012.

Обуке и субвенције
за запошљавање

Унапредите
своје
пословање

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

На основу члана 44 став 1 тачка 5 Закона о локалној самоуправи
(“Службени гласник РС”, бр. 129/07) и члана 57 став 1 тачка 8 Статута
Општине Оџаци (“Службени лист Општине Oџаци”, бр. 17/08, 27/10),
а у складу са Локалним акционим планом запошљавања Општине
Оџаци за 2012. годину (“Службени лист Општине Оџаци”, бр.
1/2012) и Споразумом о утврђивању међусобних права и обавеза
у реализацији програма или мера активне политике запошљавања,
број 117-10-2/2012-83 од 28.02.2012. године, између Покрајинског
секретаријата за рад, запошљавање и равноправност полова и
Општине Оџаци, председник Општине Оџаци расписује
ЈАВНИ ПОЗИВ

ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ ПРОГРАМА
СТРУЧНЕ ПРАКСЕ
I ОПИС ПРОГРАМА И ВИСИНА СРЕДСТАВА
Програм стручне праксе намењен је незапосленим лицима која се први
пут стручно оспособљавају за занимања за која су стекла одређену
врсту и степен стручне спреме или која су се стручно оспособљавала
краће од времена потребног за полагање приправничког/стручног
испита, а ради оспособљавања за самосталан рад и полагање
приправничког, односно стручног испита, у складу са законом, без
заснивања радног односа.
Програм стручне праксе траје у складу са законом, а најдуже 24
месеца, односно у складу са актом о организацији и систематизацији
послова код послодавца, и то:
•

до 6 месеци за приправнике са средњим образовањем;

•

до 9 месеци за приправнике са вишим или
високим трогодишњим образовањем;

до 12 месеци за приправнике са најмање
четворогодишњим високим образовањем.
Лице које се стручно оспособљавало краће од времена потребног
за полагање приправничког/стручног испита, у програм се укључује
за преостали период потребан за стицање услова за полагање
приправничког, односно стручног испита.
•

Током трајања стручне праксе Општина Оџаци преузима обавезу
да:
•

•

ангажованим лицима исплаћује новчану помоћ у месечном
износу од:
16.000,00 динара за лица са најмање четворогодишњим
високим образовањем;
14.000,00 динара за лица са вишим или високим
трогодишњим образовањем и
12.000,00 динара за лица са средњим образовањем;
врши обрачун и уплату доприноса за случај повреде на раду
и професионалне болести, у складу са законом.

II УСЛОВИ И ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА
УЧЕСТВОВАЊЕ
Услови:
Право учешћа на Јавном позиву има послодавац под условом:
•
да уредно измирује обавезе по основу пореза и доприноса за
обавезно социјално осигурање;
•
да је законом или актом о организацији и систематизацији
послова код послодавца као услов за рад на одређеним
пословима прописана обавеза обављања приправничког
стажа;
•
да је измирио раније уговорне обавезе према Националној
служби, осим за обавезе чија је реализација у току;
•
да има најмање једно запослено лице;
•
да има кадровске и друге капацитете за стручно
оспособљавање лица;
•
да ангажује незапослено лице које:
има средње, више или високо образовање;
нема радног искуства у струци или нема радног искуства
у својству приправника, довољног за стицање услова за
полагање приправничког, односно стручног испита.

бесплатна публикација о запошљавању

Послодавац који има до 10 запослених има право да у програм
укључи до два незапослена лица, а послодавац који има преко 10
запослених има право да у програм укључи незапослена лица чији
број не може бити већи од 20% укупног броја запослених.
Документација:
•
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;
•
извод из акта о организацији и систематизацији послова,
где је као услов за рад на одређеним пословима прописана
обавеза обављања приправничког стажа;
•
радна биографија ментора;
•
доказ о уплати пореза и доприноса за обавезно социјално
осигурање запослених за месец који претходи месецу у
којем је поднет захтев (копије оверених ПП ОПЈ и ПП ОД
образаца).
Општина Оџаци задржава право да тражи и друге доказе релевантне
за одлучивање о поднетом захтеву.

III ДОНОШЕЊЕ ОДЛУКЕ
Одлуку о избору послодаваца којима се одобравају средстава за
ангажовање лица која се стручно оспособљавају доноси председник
Општине, на предлог Комисије за спровођење мера Локалног
акционог плана запошљавања, у року од 30 дана од дана истека
Јавног позива. Предност при одлучивању имаће послодавци који
су се изјаснили да ће по завршетку стручног оспособљавања и
запошљавања иста лица запослити на неодређено време.

IV ЗАКЉУЧИВАЊЕ УГОВОРА
Општина Оџаци и послодавац у року до 30 дана од дана доношења
одлуке о спровођењу програма стручне праксе закључују уговор,
којим уређују међусобна права и обавезе.
Након закључивања уговора са послодавцем, Општина Оџаци и лице
на стручној пракси закључују уговор којим се регулишу међусобна
права и обавезе.
Датум почетка спровођења програма стручне праксе мора бити
после датума доношења одлуке о спровођењу програма стручне
праксе.

V ОБАВЕЗЕ ПОСЛОДАВЦА
Послодавац је у обавези да:
• незапосленог оспособи за самосталан рад у струци, у
складу са законом, односно актом о организацији и
систематизацији послова;
•
незапосленог стручно оспособљава најмање у дужини
трајања уговорне обавезе;
•
изда потврду о обављеном приправничком стажу, односно
положеном приправничком/стручном испиту;
•
омогући Националној служби контролу реализације
уговорних обавеза и
•
обавести Националну службу о свим променама које су од
значаја за реализацију уговора у року од 8 дана од дана
настанка промене.
У случају прекида стручног оспособљавања лица у року од 30 дана
од дана отпочињања стручног оспособљавања, послодавац може да
изврши замену другим незапосленим лицем које испуњава потребне
услове, за преостало време дефинисано уговором.

VI ОСТАЛЕ ИНФОРМАЦИЈЕ
Захтев за учешће у програму стручне праксе подноси се Националној
служби за запошљавање-Испостава Оџаци, непосредно или путем
поште, на прописаном обрасцу који се може добити у свакој
организационој јединици Националне службе или преузети са
званичне интернет презентације Националне службе: www.nsz.gov.rs
Јавни позив је отворен 15 дана од дана објављивања на званичној
интернет презентацији Националне службе за запошљавање,
огласним таблама НСЗ и Општинске управе Општине Оџаци или до
утрошка средстава предвиђених за ове намене.
Све додатне информације могу се добити у Националној служби за
запошљавање-Испостава Оџаци.
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На основу Статута Oпштине Вршац, Локалног акционог плана
за запошљавање за 2012. годину и Споразума о утврђивању
међусобних права и обавеза у реализацији програма или мера
активне политике запошљавања између Покрајинског секретаријата
за рад, запошљавање и равноправност полова и Oпштине Вршац
за 2012. годину, број 117-10-2/2012-21 oд 28.02.2012. године,
председник Општине Вршац расписује
ЈАВНИ ПОЗИВ

заинтересованима за учешће
у реализацији мере активне
политике запошљавања
„Стручне праксе 2012“

Општина Вршац задржава право да тражи и друге доказе
релевантне за одлучивање о поднетом захтеву.

-

III ДОНОШЕЊЕ ОДЛУКЕ
Након подношења, захтеве разматра општинска комисија, даје
мишљење председнику Општине Вршац, који ће донети одлуку о
финансирању одобрених захтева у оквиру мере „Стручне праксе
2012“.

IV ЗАКЉУЧИВАЊЕ УГОВОРА
Општина Вршац и корисник услуга закључују уговор којим ће
уредити међусобна права и обавезe.

V ОБАВЕЗЕ ПОСЛОДАВЦА

I ОПИС МЕРЕ И ВИСИНА СРЕДСТАВА
Мера активне политике запошљавања „Стручне праксе 2012“
подразумева оспособљавање лица за самосталан рад у струци,
без заснивања радног односа, као и особа са инвалидитетом, без
заснивања радног односа.
Мера траје у складу са законом, а најдуже 12 месеци.

Обука за
активно
ангажованим лицима исплаћује новчану помоћ у месечном
износу од:
тражење
14.000,00 динара за лица са најмање
четворогодишњимпосла
високим образовањем;

Tоком трајања стручне праксе Општина Вршац:
1.

-

2.
3.

12.000,00 динара за лица са вишим или високим
трогодишњим образовањем и
10.000,00 динара за лица са средњим
образовањем;

врши обрачун и уплату доприноса за случај повреде на раду
и професионалне болести у складу са законом;
сноси трошкове полагања стручног испита у висини
једномесечне новчане помоћи, за она лица која имају
законску обавезу полагања стручног испита.

II УСЛОВИ И ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА
КОНКУРИСАЊЕ
Услови:
Право учешћа на конкурсу има послодавац под условом:
-

Посао се не чека,
посао се тражи

да редовно измирује обавезе по основу пореза и доприноса за
обавезно социјално осигурање запослених;
да има кадровске и друге капацитете за стручну праксу лица;
да ангажује незапослено лице које се води на евиденцији
Нaционалне службе и

•
•
•
•

има до 30 година старости;
има средње, више или високо образовање;
нема радног искуства у струци и
није обавило приправнички стаж.

Послодавац који има до 10 запослених има право да у Меру укључи
максимално 2 незапослена лица, а послодавац који има преко 10
запослених има право да у Меру укључи незапослена лица чији број
не може бити већи од 20% укупног броја запослених.

Послодавац је у обавези да:
•

са незапосленим лицем закључи уговор о обављању стручне
праксе и достави доказе о томе;

•

Општини Вршац достави доказ о обављеној стручној пракси
лица.

Друштвена одговорност

VI ОСТАЛЕ ИНФОРМАЦИЈЕ

ПРИОРИТЕТИ У
ЗАПОШЉАВАЊУ

Захтев се подноси надлежној организационој јединици Национaлне
службе, према седишту послодавца или према месту ангажовања
лица, непосредно или путем поште, на прописаном обрасцу који
се може добити у организационој јединици Национaлне службе у
Вршцу или преузети са сајта: www.vrsac.rs
За све потребне информације у вези подношења пријава
заинтересовани кандидати могу се обратити и општинској Комисији,
на бројеве телефона: 013/800-561, 013/800-551, као и Националној
служби за запошљавање, на број телефона: 013/802-411.
Рок за подношење пријаве је 8 дана од дана објављивања.
Резултати Јавног позива биће објављени на званичној презентацији
Општине Вршац (www.vrsac.rs), најкасније 30 дана од дана доношења
одлуке.

Национална служба
за запошљавање

Програми
приправништва –
знање у пракси

Документација:
-

захтев за учешће у Мери (на прописаном обрасцу);
доказ о регистрацији, уколико послодавац није регистрован у
АПР;

-

доказ о уплати пореза и доприноса за обавезно социјално
осигурање запослених за месец који претходи месецу у којем
је поднет захтев (копије оверених ПП ОПЈ и ПП ОД образаца);
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РЕПУБЛИКА СРБИЈА
МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА
ПОРЕСКА УПРАВА
Београд
На основу члана 54 став 1 Закона о државним службеницима („Сл.
гласник РС“, бр. 79/05...104/09) и члана 169 б став 1 Закона о
пореском поступку и пореској администрацији („Сл. гласник РС“, бр.
80/02...101/11), оглашава

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

1. Виши порески инспектор легалности софтвера 1, у звању
самостални порески инспектор-основна функција, у Министарству
финансија-Пореска управа, Централа, Сектор за развој и рачунарску
подршку, Одељење за контролу легалности софтвера, Одсек за
контролу легалности софтвера, према условима за радно место под
редним бројем 161 Унутрашњег уређења и систематизације радних
места у Министарству финансија-Пореска управа-1 извршилац.

Услови за рад на радном месту: стечено високо образовање из
научне, односно стручне области у оквиру образовно-научног поља
природно-математичких, техничко-технолошких или друштвенохуманистичких наука на студијама другог степена (дипломске
академске студије-мастер, специјалистичке академске студије,
специјалистичке струковне студије), односно на основним студијама
у трајању од најмање 4 године; положен државни стручни испит;
најмање 8 година радног искуства у струци; знање енглеског језика;
оспособљеност за рад на рачунару.
Стручне оспособљености, знања и вештине које се
проверавају у изборном поступку: познавање Закона о пореском
поступку и пореској администрацији-усменим путем, разговором са
кандидатом.

2. Руководилац групе, у звању самостални порески
инспектор-основна функција, у Министарству финансија-Пореска
управа, Централа, Сектор за развој и рачунарску подршку, Одељење
за контролу легалности софтвера, Одсек за контролу легалности
софтвера, Регионална група за контролу легалности софтвера,
према условима за радно место под редним бројем 164 Унутрашњег
уређења и систематизације радних места у Министарству финансијаПореска управа-1 извршилац.
Услови за рад на радном месту: стечено високо образовање из
научне, односно стручне области у оквиру образовно-научног поља
природно-математичких, техничко-технолошких или друштвенохуманистичких наука на студијама другог степена (дипломске
академске студије-мастер, специјалистичке академске студије,
специјалистичке струковне студије), односно на основним студијама
у трајању од најмање 4 године; положен државни стручни испит;
8 година радног искуства у струци; аналитичност и способност
делотворног преношења информација; знање енглеског језика;
оспособљеност за рад на рачунару.
Стручне оспособљености, знања и вештине које се
проверавају у изборном поступку: познавање Закона о пореском
поступку и пореској администрацији-усменим путем, разговором са
кандидатом.

3. Стручно-оперативни послови, у звању виши порески

референт-остале функције, у Министарству финансија-Пореска
управа, Централа, Сектор за развој и рачунарску подршку, Одељење
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за пружање услуга пореским обвезницима, према условима за
радно место под редним бројем 169 Унутрашњег уређења и
систематизације радних места у Министарству финансија-Пореска
управа-1 извршилац.
Услови за рад на радном месту: ССС-друштвеног, природног
или техничког смера, радно искуство у струци од најмање 3 године,
положен државни стручни испит, оспособљеност за рад на рачунару.
Стручне оспособљености, знања и вештине које се
проверавају у изборном поступку: познавање Закона о пореском
поступку и пореској администрацији-усменим путем, разговором са
кандидатом.
4. Агент-прва линија, у звању млађи порески саветник-остале
функције, у Министарству финансија-Пореска управа, Централа,
Сектор за развој и рачунарску подршку, Одељење за пружање услуга
пореским обвезницима, Одсек за сервис пореских обвезника II,
према условима за радно место под редним бројем 174 Унутрашњег
уређења и систематизације радних места у Министарству финансијаПореска управа-1 извршилац.
Услови за рад на радном месту: стечено високо образовање из
научне, односно стручне области у оквиру образовно-научног поља
природно-математичких, техничко-технолошких или друштвенохуманистичких наука на студијама другог степена (дипломске
академске студије-мастер, специјалистичке академске студије,
специјалистичке струковне студије), односно на основним студијама
у трајању од најмање 4 године; положен државни стручни испит;
најмање 1 година радног искуства у струци; познавање вештина
комуникације, оспособљеност за рад на рачунару, нарочито рада на
претраживању базе података, способност за тимски рад; познавање
енглеског језика.
Стручне оспособљености, знања и вештине које се
проверавају у изборном поступку: познавање Закона о пореском
поступку и пореској администрацији-усменим путем, разговором са
кандидатом.
5. Аналитичко-административни послови, у звању млађи
порески сарадник-остале функције, у Министарству финансијаПореска управа, Централа, Сектор за развој и рачунарску подршку,
Одељење за пружање услуга пореским обвезницима, Одсек за
електронске услуге, према условима за радно место под редним
бројем 179 Унутрашњег уређења и систематизације радних места у
Министарству финансија-Пореска управа-1 извршилац.
Услови за рад на радном месту: стечено високо образовање из
научне, односно стручне области у оквиру образовно-научног поља
природно-математичких, техничко-технолошких или друштвенохуманистичких наука на студијама првог степена (основне академске
студије, основне струковне студије), односно на студијама у трајању
до 3 године; положен државни стручни испит; најмање 9 месеци
радног искуства у струци; оспособљеност за рад на рачунару,
познавање енглеског језика.
Стручне оспособљености, знања и вештине које се
проверавају у изборном поступку: познавање Закона о пореском
поступку и пореској администрацији-усменим путем, разговором са
кандидатом.
III Место рада:
За наведена радна места, место рада је Београд.
IV Адреса на коју се подносе пријаве:
Министарство финансија-Пореска управа, Централа, Београд, Саве
Машковића 3-5, са назнаком: „За јавни конкурс“.
V Лице које је задужено за давање обавештења о конкурсу:
Ранка Зрнић, број тел: 011/3953-449, Министарство финансијаПореска управа, Централа.
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ЗАЈЕДНИЧКО ЗА СВА РАДНА МЕСТА

Услови за рад на свим радним местима:

Држављанство Републике Србије; да учеснику конкурса није
престајао радни однос у државном органу због теже повреде
дужности из радног односа и да није осуђиван на казну затвора од
најмање 6 месеци.

Рок за подношње пријава на конкурс:

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

Докази који се прилажу уз пријаву на конкурс:

-

пријава са биографијом и наводима о досадашњем радном
искуству;

-

оригинал или оверена фотокопија уверења о држављанству;

-

оригинал или оверена фотокопија извода из матичне књиге
рођених;

-

оверена фотокопија дипломе којом се потврђује стручна
спрема;

-

оверена фотокопија радне књижице;

-

оригинал или оверена фотокопија доказа о положеном
државном стручном испиту за рад у државним органима;

-

оригинал или оверена фотокопија доказа о радном искуству у
струци;

-

оригинал или оверена фотокопија сертификата или другог
доказа о знању енглеског језика (за радна места под бројем 1,
2, 4 и 5);

-

оригинал или оверена фотокопија уверења да кандидат није
под истрагом и да се против њега не води кривични поступак
(не старије од 6 месеци).

Напомене:

-

За сва радна места, радни однос се заснива на неодређено
време.

-

Кандидати који први пут заснивају радни однос у државном
органу, подлежу пробном раду од 6 месеци. Кандидати без
положеног државног стручног испита примају се на рад под
условом да исти положе до окончања пробног рада.

-

Кандидати са положеним правосудним испитом уместо доказа
о положеном државном стручном испиту, подносе доказ о
положеном правосудном испиту.

-

Кандидати који конкуришу на више радних места подносе
појединачне пријаве за свако радно место, са траженим
документима за то радно место.

-

Пријаве уз које нису приложени сви потребни докази у

Пословни центри НСЗ
Подршка у реализацији
ПредузетНичке идеје

оригиналу или у фотокопији овереној у општини или суду, као
и непотпуне и неблаговремене пријаве биће одбачене.
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465
У ОВОМ БРОЈУ

СЛОБОДНИХ РАДНИХ МЕСТА

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

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

бесплатна публикација о запошљавању

21.03.2012. | број 457 |

33

администрација и управа

Администрација
и управа
бЕоГра д
уПраВа Градске оПштине
обреноВаЦ
11500 Обреновац, Вука Караџића 74
тел. 011/8721-786

стручни сарадник за оверу техничке
документације
УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, завршен грађевински
факултет; положен стручни испит за рад у државним органима; најмање 1 година радног искуства.

стручни сарадник за оверу техничке
документације
УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, завршен архитектонски факултет; положен испит за рад у државним органима;
најмање 1 година радног искуства.

стручни сарадник за грађевинскоправне послове
УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, завршен правни
факултет; положен стручни испит за рад у државним органима; најмање 1 година радног искуства.

Грађевински или архитектонски
инжењер
УСЛОВИ: VI степен стручне спреме, виша грађевинска школа архитектонског смера; положен стручни испит за рад у
државним органима; најмање 1 година радног искуства.
ОСТАЛО: диплома којом се потврђује стручна спрема (оригинал или оверена фотокопија); уверење о положеном стручном испиту; доказ о радном искуству; уверење о држављанству; извод из матичне књиге рођених; доказ да кандидат
није осуђиван за кривично дело на безусловну казну затвора
од најмање 6 месеци или за кажњиво дело које га чини неподобним за обављање послова у државним органима. Неблаговремене, неразумљиве и непотпуне пријаве, као и пријаве
уз које нису приложени потребни докази неће се разматрати.

Градска оПштина сурЧин
уПраВа Градске оПштине
11271 Сурчин, Војвођанска 79
тел. 011/8442-280

сарадник за радне односе
УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, правни факултет, 1
година радног стажа, положен стручни испит за рад у органима државне управе, познавање рада на рачунару. Поред
наведених посебних услова, кандидати морају испуњавати и
опште услове прописане чланом 6 Закона о радним односима у државним органима. Рок за пријављивање је 8 дана од
дана објављивања.

Градска оПштина ВождоВаЦ
уПраВа Градске оПштине
одеЉеЊе за оПшту уПраВу
11000 Београд, Устаничка 53

кафе куварица

у Служби за скупштинске и заједничке
послове-Сервису за опште, техничке и
возачке послове
УСЛОВИ: КВ или основна школа.

административно-технички секретар
у Служби за информисање, протокол и
кабинет-Кабинет

УСЛОВИ: Средња стручна спрема, шест месеци радног стажа; положен стручни испит, познавање рада на рачунару.

комунални инспектор

у Одељењу за инспекцијске пословеКомуналном инспекторату
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УСЛОВИ: Висока стручна спрема, пет година радног стажа;
положен стручни испит, познавање рада на рачунару.

Послови архиве и експедиције

у Одељењу за општу управу-Одсеку за
послове писарнице
УСЛОВИ: Средња стручна спрема, три године радног стажа;
положен стручни испит, познавање рада на рачунару.
ОСТАЛО: Кандидат треба да испуњава и опште услове
утврђене чл. 6 Закона о радним односима у државним органима: да је држављанин РС; да је пунолетан; да има општу
здравствену способност; да није осуђиван за кривична дела
на безусловну казну затвора од најмање 6 месеци или за
кажњиво дело које га чини неподобним за обављање послова у државном органу. Рок за достављање пријава је 8 дана
од дана објављивања у публикацији „Послови“. Пријаве уз
које нису приложени сви потребни докази (оригинал или
оверена фотокопија), као и неблаговремене пријаве неће
се разматрати. Пријаве са доказима о испуњавању услова
огласа слати на адресу: Управа градске општине Вождовац,
Одељење за општу управу.

бор
Центар за соЦиЈални рад
„бор“
19210 Бор, Војске Југославије 11
тел. 030/425-960, 422-589

директор

за мандатни период од четири године
УСЛОВИ: Високо образовање на студијама другог степена
(мастер академске студије, специјалистичке академске студије, специјалистичке струковне студије), односно на основним студијама у трајању од најмање четири године и одговарајући академски, односно стручни назив утврђен у области
правних, економских, психолошких, педагошких и андрагошких и социолошких наука, односно стручни назив дипломирани социјални радник; потребно је најмање пет година радног
искуства у струци. Уз пријаву на конкурс и конкурсну документацију, кандидат је дужан да поднесе и програм рада за
мандатни период на који се врши избор.
ОСТАЛО: да је кандидат држављанин Републике Србије;
да је пунолетан; да има општу здравствену способност; да
испуњава услове из чл. 124 Закона о социјалној заштити у
погледу стручне спреме и радног искуства; да није осуђиван
за кривична дела на безусловну казну затвора од најмање
6 месеци или за кажњиво дело које га чине неподобним за
обављање послова директора. Рок за подношење пријава је
осам дана од дана објављивања у публикацији „Послови“.

за кривично дело на безусловну казну затвора од најмање
шест месеци или за кажњиво дело које га чини неподобним
за обављање послова у државном органу, високо образовање на основним студијама економског смера или факултет
техничких наука у трајању од најмање 4 године или њему
одговарајућа струка стечена на студијама другог степена
(дипломске академске студије-мастер, специјалистичке академске студије, специјалистичке струковне студије) у образовном научном пољу друштвено-хуманистичких или техничко-технолошких наука; оспособљеност за рад на рачунару и
познавање (српског и мађарског) језика и писма који су у
службеној употреби у општини.

Приправник за стручно
оспособљавање за обављање
послова пореског извршитеља
у одељењу за локалну пореску
администрацију
на одређено време од 12 месеци

УСЛОВИ: Кандидат треба да је држављанин РС, да је пунолетан, да има општу здравствену способност, да није осуђиван
за кривично дело на безусловну казну затвора од најмање
шест месеци или за кажњиво дело које га чини неподобним
за обављање послова у државном органу; завршене студије
првог степена-основне струковне студије правне или економске струке; оспособљеност за рад на рачунару и познавање (српског и мађарског) језика и писма који су у службеној употреби у општини.

Приправник за стручно
оспособљавање за обављање
послова администратора рачунарске
мреже и сарадника за одржавање
рачунарске технике у служби за
заједничке послове
на одређено време од 12 месеци

УСЛОВИ: Кандидат треба да је држављанин РС, да је пунолетан, да има општу здравствену способност, да није осуђиван
за кривично дело на безусловну казну затвора од најмање
шест месеци или за кажњиво дело које га чини неподобним
за обављање послова у државном органу; студије првог
степена-основне струковне студије информатика или други одговарајући смер; оспособљеност за рад на рачунару и
познавање (српског и мађарског) језика и писма који су у
службеној употреби у општини.

Приправник за стручно
оспособљавање за обављање
послова писарнице и архиве
у одељењу за општу управу и
друштвене делатности
на одређено време од 6 месеци

КиКинда
туристиЧка орГанизаЦиЈа
оПштине кикинда
23300 Кикинда, Трг српских добровољаца 21
тел. 0230/26-300

сарадник
УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, положен испит за
туристичког водича-пратиоца, комуникативност, креативност, посебно знања из области дизајна; познавање рада на
рачунару; знање енглеског језика; општа здравствена способност. Уз пријаву кандидат треба да приложи: пријаву са
кратком биографијом, уверење о држављанству РС; извод из
матичне књиге рођених; доказ о стручној спреми и положеном испиту за туристичког водича-пратиоца и уверење да
кандидат није осуђиван. Лекарско уверење о општој здравственој способности дужан је да достави изабрани кандидат.
Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се разматрати.
Пријаве са документацијом, у оригиналу или оверене фотокопије, доставити на горенаведену адресу, са назнаком: „За
оглас“.

оПштинска уПраВа
оПштине сента

УСЛОВИ: Кандидат треба да је држављанин РС, да је пунолетан, да има општу здравствену способност, да није осуђиван
за кривично дело на безусловну казну затвора од најмање
шест месеци или за кажњиво дело које га чини неподобним
за обављање послова у државном органу, средња школаправни, економски или архивски техничар, оспособљеност
за рад на рачунару и познавање (српског и мађарског) језика
и писма који су у службеној употреби у општини.
ОСТАЛО: Као доказ о испуњености услова огласа, уз пријаву
кандидат мора да приложи следећу документацију: уверење
о држављанству, уверење да није осуђиван за кривично дело
на безусловну казну затвора од најмање шест месеци или за
кажњиво дело које га чини неподобним за обављање послова у државном органу, доказ о стручној спреми, потврда о
оспособљености за рад на рачунару. Пријаве са доказима о
испуњавању услова поднети на горенаведену адресу.

КосовсК а м и Т р ови ц а
со леПосаВиЋ
оПштинска уПраВа
леПосаВиЋ
38218 Лепосавић
тел. 028/83-860

24400 Сента, Главни трг 1

Приправник за стручно
оспособљавање за обављање
послова шефа канцеларије и послове
за менеџмент и локални економски
развој у одељењу за привреду
на одређено време од 12 месеци

УСЛОВИ: Кандидат треба да је држављанин РС, да је пунолетан, да има општу здравствену способност, да није осуђиван

обрачунски радник
УСЛОВИ: Виша стручна спрема, економског смера и једна
година радног искуства на истим пословима.

координатор месне заједнице
УСЛОВИ: Средња стручна спрема, друштвеног смера, три
године радног искуства на истим пословима и положен
државни стручни испит за рад у државним органима.

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

администрација и управа
исплатни референт у области
друштвене бриге о деци

струковна васпитачица-приправник

УСЛОВИ: Висока стручна спрема, економског смера, три
године радног искуства на истим пословима.

УСЛОВИ: VI/2 степен стручне спреме.

ОСТАЛО: Кандидат треба да испуњава услове предвиђене
Законом о радним односима у државним органима и прилаже
следећу документацију: доказ да је држављанин Републике
Србије, да је пунолетан, доказ о завршеној стручној спреми,
да није осуђиван за кривично дело, да има општу здравствену способност. Рок за подношење пријава је 8 дана од дана
објављивања огласа. Пријава са доказима о испуњавању
услова доставља се Начелнику општине, преко писарнице
општине. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узимати у разматрање.

економски техничар-приправник

КраГ УјЕвац
оПштинска уПраВа
оПштине батоЧина
34227 Баточина, Краља Петра I 37
тел. 034/6842-361

дипломирани економистаприправник
на одређено време 12 месеци

УСЛОВИ: VII степен стручне спреме, завршен економски
факултет; да кандидат има општу здравствену способност;
да је држављанин Републике Србије; де је пунолетан; да није
осуђиван за кривично дело на безусловну казну затвора од
најмање 6 месеци или за кажњиво дело које га чини неподобним за обављање послова у државном органу. Уз пријаву
кандидати су у обавези да приложе следеће доказе: диплому
о школској спреми; уверење о држављанству; извод из матичне књиге рођених; уверење да нису осуђивани и уверење
о општој здравственој способности. Пријаве слати на горенаведену адресу, са назнаком: „Оглас за приправника“.

лЕсКовац
Центар за соЦиЈални рад лебане

на одређено време од 12 месеци

на одређено време од 6 месеци
10 извршилаца

туристички техничар-приправник
на одређено време од 6 месеци
2 извршиоца

Машински техничар за компјутерско
конструисање-приправник
на одређено време од 6 месеци
2 извршиоца

Гимназија-приправник

на одређено време од 6 месеци
УСЛОВИ: IV степен стручне спреме.

дипломирани правник-приправник
на одређено време од 12 месеци
3 извршиоца

дипломирани економиста-приправник
на одређено време од 12 месеци
3 извршиоца

дипломирани филолог-преводилац
италијанског или енглеског језикаприправник
на одређено време од 12 месеци
УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме.

економиста-струковни економистаприправник
на одређено време од 12 месеци
7 извршилаца
УСЛОВИ: VI и VI/2 степен стручне спреме.

на одређено време 12 месеци

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, дипломирани правник. Уз пријаву приложити: оверену фотокопију радне
књижице, уверење о држављанству РС, извод из матичне
књиге рођених, оверену фотокопију дипломе и уверење о
некажњавању.

пироТ
оПштина бела Паланка
оПштинска уПраВа
18310 Бела Паланка, Карађорђева 28

референт за послове буџетаконтролор буџетских захтева и
ликвидатор

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

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме.

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

извршилац за грађевинскоурбанистичке послове-приправник

оПштинска уПраВа МедВеЂа

Возач

оПштинска уПраВа МедВеЂа

21420 Бач

стручни сарадник за издавање
грађевинских дозвола и сарадник за
комунално-стамбене послове

дипломирани педагог-приправник

ОСТАЛО: Уверење о држављанству (оригинал или оверену
копију-не старију од шест месеци); извод из матичне књиге рођених (оригинал или оверену копију-не старију од шест
месеци); оверену фотокопију дипломе о стеченој стручној
спреми; уверење о неосуђиваности (оригинал или оверену
копију-не старију од шест месеци); фотокопију возачке дозволе. Уверење о здравственом стању кандидати прилажу
приликом потписивања уговора. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће бити разматране. Рок за пријављивање је 8
дана од дана објављивања у публикацији „Послови“. Пријаве
са потребном документацијом слати на горенаведену адресу.

оПштина баЧ
оПштинска уПраВа баЧ

ОСТАЛО: Уз пријаву на оглас кандидат подноси следећу
документацију: оверену фотокопију дипломе о завршеној
стручној спреми, извод из матичне књиге рођених-не старији
од 6 месеци, уверење о држављанству Републике Србије (не
старије од 6 месеци), уверење о здравственој способности
(накнадна достава по доношењу одлуке о пријему кандидата), уверење службе за запошљавање да се налази на евиденцији незапослених, уверење да није осуђиван за кривично дело на безусловну казну затвора од најмање 6 месеци
или за кривично дело које га чини неподобним за обављање
послова у државном органу. Рок за подношење пријава је 8
дана од дана објављивања огласа. Пријаве слати на горенаведену адресу; бројеви телефона: 016/891-138, 891-907.

16230 Лебане
тел/факс: 016/843-203

УСЛОВИ: III степен, да кандидат има возачку дозволу „Б“
категорије; да је држављанин Републике Србије; да има
општу здравствену способност за обављање одређених
послова (послови визача); да није кривично гоњен и осуђиван за кривично дело на безусловну казну затвора дужу од
шест месеци.

нови сад

на одређено време од 12 месеци

ОСТАЛО: Кандидат подноси следећу документацију: оверену
фотокопију дипломе о завршеној стручној спреми, извод из
матичне књиге рођених-не старији од 6 месеци, уверење о
држављанству Републике Србије (не старије од 6 месеци),
уверење о здравственој способности (накнадна достава по
доношењу одлуке о пријему кандидата), уверење службе за
запошљавање да се лице налази на евиденцији незапослених, уверење да кандидат није осуђиван за кривично дело на
безусловну казну затвора од најмање 6 месеци или за кривично дело које га чини неподобним за обављање послова
у државном органу. Рок за подношење пријава је 8 дана од
дана објављивања огласа. Пријаве слати на адресу: Општинска управа Општине Медвеђа, Јабланичка 48, 16240 Медвеђа. Контакт телефони: 016/891-138 или 891-907.

ниШ
Центар за ПородиЧни
сМештаЈ и усВоЈеЊе ниш
18000 Ниш, Гутенбергова 4а
тел. 018/215-057

УСЛОВИ: VI степен стручне спреме, природног или друштвеног смера, једна година радног искуства, положен стручни
испит за рад у органима државне управе.

стручни сарадник за привреду и
локални економски развој
УСЛОВИ: VII степен стручне спреме, природног или друштвеног смера, једна година радног искуства, положен стручни
испит за рад у органима државне управе.

УСЛОВИ: IV степен стручне спреме, економског смера, једна година радног искуства, положен стручни испит за рад у
органима државне управе.

Помоћни радник-чистач
сервир
УСЛОВИ: Основна школа.
ОСТАЛО: Поред услова предвиђених Правилником о унутрашњој организацији и систематизацији радних места, кандидат треба да испуњава и услове из чл. 6 Закона о радним
односима у државним органима, да је држављанин Републике Србије, да има општу здравствену способност и да није
осуђиван за кривично дело на безусловну казну затвора од
најмање шест месеци или за кажњива дела која га чине неподобним за обављање послова у државном органу. Пријаве се
могу предати на шалтеру бр. 1 у Услужном центру или послати поштом на адресу: Општина Бела Паланка, Карађорђева
28. Рок за пријављивање је 8 дана од дана објављивања.

смЕдЕрЕво
оПштинска уПраВа

11420 Смедеревска Паланка, Вука Караџића 25
тел. 026/321-001

директор

инспектор за заштиту животне
средине

УСЛОВИ: На основу члана 133 став 1 Закона о социјалној
заштити („Службени гласник РС“, бр. 24/2011), за директора Центра за породични смештај и усвојење који је основала Република Србија, може бити именовано: лице које је
држављанин Републике Србије; лице које је стекло високо
образовање на студијама другог степена (мастер академске студије, специјалистичке академске студије или специјалистичке струковне студије), односно на основним студијама
у трајању од најмање 4 године и одговарајући академски,
односно стручни назив утврђен у области правних, психолошких, педагошких и андрагошких наука, специјалне едукације и рехабилитације, социолошких, политичких, економских или медицинских наука; најмање 5 година радног
искуства у струци. Кандидат уз пријаву треба да достави:
биографију; оверену фотокопију дипломе; програм рада за
мандатни период; потврду о радном стажу у струци; уверење
о држављанству; уверење суда да није под истрагом и да
није кривично гоњен.

УСЛОВИ: Висока стручна спрема, шумарског или биолошког
смера; једна година радног искуства; положен испит за рад у
државним органима; да је држављанин РС; да кандидат није
осуђиван и да се не води кривични поступак.

на мандатни период од 4 године

ВАшА
ПРАВА АДРЕСА:
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сУбоТица
оПштинска уПраВа
баЧка тоПола
24300 Бачка Топола, Маршала Тита 30
тел. 024/715-310

шеф одсека за општу управу
УСЛОВИ: VII степен стручне спреме, положен стручни испит,
5 година радног искуства, знање једног језика средине који
је у службеној употреби у Општини, познавање рада на рачунару. Поред напред наведених посебних услова, кандидат
треба да испуњава и опште услове према Закону о радним
односима у државним органима.

извршилац за протоколарне послове
и давање информација од јавног
значаја
УСЛОВИ: VII степен стручне спреме, друштвеног смера,
положен стручни испит, 3 године радног искуства, знање
једног језика средине који је у службеној употреби у Општини, познавање рада на рачунару. Поред напред наведених
посебних услова, кандидат треба да испуњава и опште услове
према Закону о радним односима у државним органима.
ОСТАЛО: Пријаве се подносе Општинској управи Бачка Топола, Маршала Тита 30, у року од 8 дана од дана објављивања
огласа. Уз пријаву кандидати треба да приложе: диплому о
завршеној стручној спреми, уверење о држављанству, уверење о стручном испиту, уверење о радном стажу, уверење
да кандидат није осуђиван, уверење о општој здравственој
способности.

Град суботиЦа,
Градска уПраВа
секретариЈат за оПшту
уПраВу и заЈедниЧке ПослоВе
служба за ПроПисе, ЈаВне
набаВке и оПште ПослоВе
24000 Суботица, Трг слободе 1
тел. 024/626-798

руководилац одсека за превоз и
одржавање путничких возила
УСЛОВИ: VI степен стручне спреме, саобраћајног, другог
техничког или правног смера, са најмање једном годином
радног искуства у струци, положен возачки испит „Б“ категорије. Поред посебних услова, кандидати за заснивање
радног односа на неодређено време на горенаведеном радном месту треба да испуњавају и следеће услове из члана
6 Закона о радним односима у државним органима: да су
држављани Републике Србије, да су пунолетни, да имају
општу здравствену способност, да нису осуђивани за кривично дело на безусловну казну затвора од најмање шест
месеци или за кажњиво дело које их чини неподобним за
обављање послова у државном органу. Оглас је отворен 8
дана од дана објављивања. Пријаве на оглас са доказима о
испуњавању свих горенаведених услова за заснивање радног односа, заинтересовани кандидати подносе поштом, на
адресу: Градска управа Града Суботице (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 као 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.

УЖицЕ
оПштинска уПраВа
оПштине ЧаЈетина

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

дипломирани правник-приправник
на одређено време од годину дана

УСЛОВИ: VII степен стручне спреме, правни факултет. Уз
пријаву на оглас кандидат треба да достави доказ о испуњавању посебног услова (оверену фотокопију дипломе), као и
доказ о испуњености општих услова за рад у државним органима: извод из матичне књиге рођених; уверење о држављанству РС; доказ да има општу здравствену способност;
доказ да није осуђиван-а за кривично дело на безусловну
казну затвора од најмање 6 месеци или за кажњиво дело које
га чини неподобним за рад у државном органу. Пријаве на
оглас подносе се у року од 15 дана, на горенаведену адресу,
са назнаком: „Пријава на оглас“; информације на број телефона: 031/831-151.
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оПштинска уПраВа
оПштине ЧаЈетина

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

инжењер из области заштите
животне средине-приправник

на одређено време до годину дана
УСЛОВИ: VI степен стручне спреме. Уз пријаву на оглас кандидати треба да доставе доказ о испуњавању посебног услова (оверену фотокопију дипломе), као и доказ о испуњености
општих услова за рад у државним органима: извод из матичне књиге рођених; уверење о држављанству РС; доказ да
има општу здравствену способност; доказ да није осуђиван-а
за кривично дело на безусловну казну затвора од најмање 6
месеци или за кажњиво дело које га чини неподобним за рад
у државном органу. Пријаве на оглас подносе се у року од
15 дана, на горенаведену адресу, са назнаком: „Пријава на
оглас“. Информације на број телефона: 031/831-151.

ад „Хлеб“

21000 Нови Сад, Бајчи Жилинског 2
тел. 021/421-157
e-mail: dusica.vuljaj@hleb.rs

Возач-дистрибутер пекарских
производа
на одређено време 5 месеци
5 извршилаца

УСЛОВИ: Положен возачки испит „Ц“ категорије; радно
искуство 6 месеци.

комерцијални референт продаје
на одређено време 5 месеци
3 извршиоца

УСЛОВИ: VI или IV степен стручне спреме, економског смера;
познавање рада на рачунару (Word, Еxcel, Internet); положен
возачки испит „Б“ категорије; радно искуство 6 месеци.

радник у рачуноводству-контер
главне књиге

ваљЕво

на одређено време 5 месеци

исПраВка оГласа
оПштинска уПраВа
оПштине лаЈкоВаЦ

УСЛОВИ: VI/1 или IV степен стручне спреме, економског смера; познавање рада на рачунару; 6 месеци радног искуства
на рачуноводственим пословима.

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

Оглас објављен 07.03.2012. године у публикацији
„Послови“, исправља се за: 1. радно место послови
укњижбе и евиденције непокретности у Одељењу за
привреду и имовинско-правне послове, у делу УСЛОВИ, где уместо објављених треба да стоји: VI степен стручне спреме, правног смера, положен стручни испит, звање: 1) радно искуство 3 године-виши
сарадник или 2) радно искуство 1 година-сарадник; 2.
радно место стручни послови из области геодезије у
Одељењу за привреду и имовинско-правне послове, у
делу УСЛОВИ, где уместо објављених треба да стоји:
VI степен стручне спреме, геодетске струке, звање:
1) радно искуство 3 године-виши сарадник или 2)
радно искуство 1 година-сарадник; 3. радно место
управно-правни послови приватног предузетништва
у Одељењу за привреду и имовинско-правне послове, у делу УСЛОВИ, где уместо објављених треба да
стоји: VI степен стручне спреме, друштвеног смера,
звање: 1) радно искуство 3 године-виши сарадник
или 2) радно искуство 1 година-сарадник; 4. радно
место систем администратор у Одељењу за општу
управу и друштвене делатности, у делу УСЛОВИ, где
уместо објављених треба да стоји: VII степен стручне
спреме, информатика и менаџмент, звање: 1) радно
искуство 5 година-самостални стручни сарадник или
2) радно искуство 3 године-виши стручни сарадник
или 3) радно искуство 1 година-стручни сарадник; 5.
радно место порески контролор у Одељењу за буџет
и финансије, у делу УСЛОВИ, где уместо објављених
треба да стоји: VI степен стручне спреме, економског смера, звање: 1) радно искуство 3 године-виши
сарадник или 2) радно искуство 1 година-сарадник;
6. радно место порески евидентичар у Одељењу за
буџет и финансије, у делу УСЛОВИ, где уместо објављених треба да стоји: VI степен стручне спреме,
економског смера, звање: 1) радно искуство 3 године-виши сарадник или 2) радно искуство 1 годинасарадник. У осталом делу оглас је непромењен.

оПштинска уПраВа
оПштине уб

„SALDO CONSULTING“ Dоо
24000 Суботица, Хенрика Сјенкијевића 14
тел. 024/600-318

књиговођа
Опис посла: контирање пословних промена и унос у програм,
издавање фактура на захтев коминтената, припрема података за израду калкулација, контрола података бруто биланса,
аналитичких картица и осталих извештаја, припрема периодичних извештаја и завршних рачуна, вођење пословних
књига-аналитике и синтетике, чување пословних књига и
књиговодствених исправа, обрачун акциза, ПДВ-а и пореза
на имовину.
УСЛОВИ: IV, VI или VII степен стручне спреме, економски
техничар, економиста, дипломирани економиста, 3 године
радног искуства на траженим пословима, рад на рачунару
(Wоrd, Еxcel, Интернет), енглески и мађарски језик-средњи
ниво, пробни рад 1 месец. Детаљан CV слати исључиво на
e-mail: јelisaveta.pastor@saldo.rs Рок за пријаву је 15 дана.

дП „борели“ соМбор
25000 Сомбор, Стапарски пут бб
тел. 024/483-857

Продавац у продавници бр. 137 у
бачкој тополи
на одређено време од 3 месеца

УСЛОВИ: III или IV степен стручне спреме, трговинског смера, са или без радног искуства, обученост за рад на фискалној каси, место становања: Бачка Топола, потврда да кандидат није кажњаван и да се против њега не води кривични
поступак. Радни однос се заснива на одређено време од 3
месеца, са могућношћу заснивања сталног радног односа
у зависности од резултата рада. Пријаве на оглас са доказима о испуњавању услова подносе се у року од 8 дана од
дана објављивања огласа, на адресу: ДП „Борели“ Сомбор, Стапарски пут бб, са назнаком: Пријава на оглас - Н/Р
директора малопродаје Аврамовић Борислава или на е-mail:
maloprodaja@boreli.rs. Контакт телефон: 025/483-857, факс:
024/424-733. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се
узимати у разматрање.

DG COMP. RAČUNARI Dоо
24000 Суботица, Београдски пут 12
тел. 024/600-753
е-mail: biljana.vukov@dgcomp.rs

14210 Уб, 3. октобар 4
тел. 014/411-622

радник за обављање имовинскоправних послова

сервисер рачунара

УСЛОВИ: Поред општих услова предвиђених законом, Правилником о систематизацији радних места у Општинској
управи општине Уб прописани су и следећи услови: висока
стручна спрема, завршен правни факултет, са најмање 12
месеци радног искуства и положен стручни испит за рад у
државним органима.

УСЛОВИ: III или IV степен стручне спреме, предност: електро струка-електротехничар рачунара, до 6 месеци искуства
на пословима инсталације Windows-а и осталих софтвера у
склопу Windows-a, отклањању софтверске грешке (вируси
и остало), склапању рачунара, замени хардвера; енглески
језик-почетни ниво, возачка дозвола „Б“ категорије. Пријаве
слати мејлом. Оглас је отворен до 05.04.2012. године.

на одређено време
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лоВаЧко удружеЊе
„Мика брада“

35210 Свилајнац, Јанка Веселиновића 40
тел/факс: 035/311-917

ловочувар

на одређено време
УСЛОВИ: III степен стручне спреме, шумар - Шумарска школа Краљево, ветеринарски техничар, лица чији се наставни
програм односи на ловство, ловну привреду, ловни туризам,
зоологију и екологију животиња. Поред наведених образовних профила, кандидат треба да поседује ловачко оружје
или да стиче право на поседовање ловачког оружја, возачка
дозвола „Б“ категорије, комуникативност и оријентисаност
на тимски рад, до 30 година старости. Само потпуне пријаве
биће узете у разматрање и само изабрани кандидати биће
контактирани.

„INCOM TRADING“ Dоо
11030 Београд, Ратка Митровића 45
тел. 011/2511-404

комерцијалиста

за рад у Београду (градске општине)
2 извршиоца
УСЛОВИ: IV степен стручне спреме, пожељно је да кандидат
има пребивалиште у Београду; старост између 25 и 40 година; најмање 2 године радног искуства у снабдевању малопродајних објеката у Београду; пожељно поседовање возачке дозволе „Б“ категорије; сопствени ауто и кућни рачунар;
одличне комуникационе и презентационе вештине; развијене организационе и преговарачке способности; предност
имају кандидати са већ постојећом базом клијената и добрим
пословним односима и манирима.
Опис посла: свакодневни обилазак терена (продавнице
прехране, пекаре, месаре, апотеке), ради проналажења
нових купаца (минимум 2 купца дневно); одржавање и свакодневно ширење постојеће продајне мреже на ужој територији Београда; свакодневно извештавање менаџменту.
Нудимо вам: рад у успешном тиму, стимулативно награђивање (проценат од наплаћених реализација 5% бруто),
могућност напредовања.
Детаљан CV са сликом послати на е-мail: оffice@incom.cо.rs,
са назнаком: „За конкурс-комерцијалисти“.

„My аRGOS“ DOO

11550 Лазаревац, Ибарски пут 2
тел. 011/8128-010, 8128-011

предвиђен теренски рад; предност ће имати лица са радним искуством у банкарству или трговини. Заинтересовани
кандидати треба своје пријаве да пошаљу на e-mail: jelena.
milivojevic@raiffeisenbank.rs, најкасније до 31.03.2012. године.

ПослоВни систеМ „Фто“

11000 Нови Београд, Гоце Делчева 46
тел. 064/2089-511 (Славко Вучић, 08,00 до 14,00)
e-mail: poslovnisistem.fto@gmail.com

радник за физичко-техничко
обезбеђење
за рад у Бањи Ковиљачи
5 извршилаца

УСЛОВИ: III или IV степен стручне спреме, без обзира на
врсту школе; положен испит из противпожарне заштите са
знањем руковања оружјем; пожељно знање рада на рачунару и енглеског језика-почетни ниво; радно искуство од најмање 6 месеци. Предност имају лица из Бање Ковиљаче. Рок
за пријављивање је 30 дана.

„заштита сиГурност“ доо
11000 Београд, Савска 15
тел. 011/7622-106
е-mail: оffice@zastitasigurnost.rs

радник физичко-техничког
обезбеђења

на одређено време до 12 месеци
10 извршилаца
УСЛОВИ: VI, V, IV или III степен стручне спреме у било ком
занимању; дозвола за ношење оружја. Рок за пријаву је 15
дана од дана објављивања огласа.

Грађевинарство
и индустрија
ГП „Партизански Пут“ ад
11000 Београд, Корнатска 28
тел. 062/8013-193
е-mail: kadrovska@partizanskiput.rs

инжењер градилишта
3 извршиоца

ОСТАЛО: Пријаве слати на e-mail: goran.radivojevic@
argoshellas.com. Потребне информације могу се добити на
број тел. 063/211-744.

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, дипломирани
инжењер грађевинарства, дипломирани инжењер грађевинарства мастер. Остали услови: послови пројектовања и
извођења радова у Београду и на терену, обавезан стручни
испит, пожељна лиценца 415 или 413 или 412 или 410, минимум 3 године радног искуства на пословима нискоградње,
возачка дозвола „Б“ категорије, обука за АutoCAD (све верзије и сви нивои), основна информатичка обука (Windows,
Wоrd, Еxcel, Еxplorer, Оutlook), енглески језик-средњи ниво и
стручни испит, пробни рад 3 месеца.

комерцијалиста на терену

технички директор предузећа

УСЛОВИ: IV степен стручне спреме, без обзира на радно
искуство.

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, дипломирани
инжењер грађевинарства или дипломирани инжењер грађевинарства мастер, потребно је радно искуство од 5 година.
Остали услови: обавезна лиценца 415 или 412, одговорни
извођач радова саобраћајница-лиценца 415, возачка дозвола „Б“ категорије, обука за АutoCAD (све верзије и сви нивои),
основна информатичка обука (Windows, Wоrd, Еxcel, Еxplorer,
Оutlook), енглески језик-средњи ниво и стручни испит, пробни рад од 3 месеца.

Возач „Ц“ категорије
Помоћни радник
УСЛОВИ: I степен стручне спреме, одговарајућег занимања.

Виљушкариста
УСЛОВИ: II степен стручне спреме, виљушкариста, потребно
радно искуство на виљушкару.
ОСТАЛО: Пријаве слати на e-mail: nenad.stankovic@
argoshellas.com. Ближе информације могу се добити на број
тел. 069/1699-069. Оглас је отворен до попуне.

RAIFFEISEN BANKA аD
11000 Београд
Булевар Зорана Ђинђића 64а
e-mail: jelena.milivojevic@raiffeisenbank.rs

сарадник за директну продају и
кредитирање становништва

на одређено време 3 месеца, за рад у
Крагујевцу
20 извршилаца
УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, дипломирани економиста; VI/2-VI/1 степен стручне спреме, економиста или IV
степен стручне спреме, економски техничар; комерцијални
техничар; матурант гимназије или трговински техничар;

шеф градилишта
2 извршиоца

инжењер механизације
2 извршиоца

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, дипломирани машински инжењер, смер машинство, радно искуство од 5 година,
познавање грађевинске механизације и возила и организације рада у грађевинарству, познавање рада на рачунару
(Wоrd, Еxcel), возачка дозвола „Б“ категорије и знање
енглеског језика-средњи ниво, пробни рад од 3 месеца.

„електро-индустриЈска
серВисна Мрежа“ ад
11000 Београд, НХ Милорада Бонџулића 1
тел. 011/2452-252

сервисер расхладних и термичких
уређаја
УСЛОВИ: електротехничка школа-III или IV степен стручне
спреме, сервисер расхладних и термичких уређаја; радно
искуство најмање 2 године; поседовање саобраћајне
дозволе.
ОСТАЛО: Заинтересовани кандидати молбе и CV достављају
на е-mail: tosa.еism@sezampro.rs у року од 15 дана од дана
објављивања конкурса.

„енерГобеоинжеЊеринГ
енби“ доо

11070 Нови Београд, Булевар Михаила Пупина 197
тел. 011/324-13-34

Пројектовање и стручни надзор из
области електротехнике
на одређено време

УСЛОВИ: VII/1, VI или IV степен стручне спреме, дипломирани инжењер, инжењер или електротехничар, смер
електроенергетика, познавање рада на рачунару (МS Office,
АutoCAD), познавање енглеског језика (средњи ниво),
пожељно поседовање стручног испита или лиценце, радно
искуство. Пријаве слати на е-mail: energokecman@gmail.com
у року од 15 дана од дана објављивања огласа.

ад „биП“ беоГрад

11000 Београд, Булевар војводе Путника 5
тел. 011/2651-322, 069/8411-412

Машинбравар

на одређено време до 6 месеци
2 извршиоца
УСЛОВИ: III степен стручне спреме у наведеном занимању;
2 године радног искуства у струци; пожељно да кандидат
има неки од атеста за заваривање. Оглас је отворен до
попуне радних места.

тПс-тВорниЦа
ПоЉоПриВредниХ строЈеВа
доо
ноВи кнежеВаЦ
23330 Нови Кнежевац, Немањина 102
тел. 0230/81-203
e-mail: info.tps@cimos.еu

УСЛОВИ: VI или IV степен стручне спреме, грађевински
инжењер или грађевински техничар за организацију послова
на градилишту, рад у Београду или на терену, потребно је
радно искуство од 5 година, возачка дозвола „Б“ категорије,
обука за АutoCAD (све верзије и сви нивои), основна информатичка обука (Windows, Wоrd, Еxcel, Еxplorer, Оutlook),
енглески језик-средњи ниво, пробни рад од 3 месеца.

дипломирани машински инжењер

Правник за имовинско-правне
послове

Машински техничар

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, дипломирани правник
са положеним правосудним испитом и радним искуством у
радним споровима, потребно је познавање рада на рачунару (Wоrd, Еxcel), возачка дозвола „Б“ категорије и знање
енглеског језика-средњи ниво, пробни рад од 3 месеца.

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, дипломирани машински инжењер (предност: инжењер производног машинства);
основно знање рада на рачунару, без обзира на радно
искуство.

УСЛОВИ: IV степен стручне спреме, машински техничар, без
радног искуства и да кандидат није старији од 30 година.
Рок за пријаву је 21 дан од дана објављивања у публикацији
„Послови“.
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сПеЦиЈална болниЦа за
ПсиХиЈатриЈске болести
„ГорЊа тоПониЦа“
18202 Горња Топоница

наЦионална служба за
заПошЉаВаЊе

Медицинска сестра-техничар

Оглашава слободно радно место за рад у СР Немачкој:

УСЛОВИ: IV степен стручне спреме, завршена средња медицинска школа општег смера; положен стручни испит. Кандидат уз пријаву - биографију треба да достави: оверену фотокопију дипломе; оверену фотокопију уверења о положеном
стручном испиту; извод из матичне књиге рођених; уверење
о држављанству. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће
се узимати у разматрање.

11000 Београд, Краља Милутина 8

Послодавац: St Georg Klinikum Еisenach
Место рада: Еisenach, Тhüringen, SR Nemačka

специјалиста кардиологијеинтервентни кардиолог

на неодређено време, пробни рад 6
месеци
2 извршиоца
Опис посла: послови лекара специјалисте интервентног кардиолога.
УСЛОВИ: специјалиста кардиологије; знање немачког језика-средњи ниво (минимум Б1 ниво, пожељан Б2); стручни
испит; пожељна лиценца; радно искуство: неопходно је да
лекар зна самостално да врши катетеризацију, уградњу стентова, Ехо и осталу кардиолошку дијагностику.
ОСТАЛО: обезбеђен смештај и исхрана; основна плата 3.900
€ бруто, повећава се у зависности од искуства и вештине
лекара (након договора са послодавцем); дужина радног
времена-8 часова дневно; рад у сменама; ноћни рад; могу
конкурисати и лекари који су у пензији.
Потребна документација: радна биографија/CV на немачком језику (са фотографијом, контакт подацима и подацима о траженим искуствима и знањима, пожељно је имати
сертификат/уверење о положеном курсу немачког језика);
пропратно писмо на немачком језику; фотокопија дипломе
медицинског факултета преведена на немачки језик; фотокопија уверења о положеном специјалистичком испиту преведена на немачки језик.
Начин конкурисања: Документацију доставити поштом, на
адресу: Национална служба за запошљавање, Одељење за
посредовање у запошљавању, Дечанска 8/V, 11000 Београд,
са назнаком: „За конкурс: кардиолог-СР Немачка“. Некомплетне пријаве неће бити разматране. Конкурс је отворен до
30.04.2012. године.

сПеЦиЈална болниЦа за
ПсиХиЈатриЈске болести
„коВин“
26220 Ковин, Цара Лазара 253
тел/факс: 013/741-166

кВ радник у техничкој служби
УСЛОВИ: III степен стручне спреме, без обзира на занимање
и без обзира на радно искуство.
ОСТАЛО: Кандидати су у обавези да доставе: пријаву са
кратком биографијом и фотокопију дипломе о завршеној
стручној спреми. Пријаве са потребним доказима достављају
се на горенаведену адресу, у року од 8 дана од дана објављивања у публикацији „Послови“. Непотпуне и неблаговремене
пријаве неће се разматрати.

на одређено време ради замене
запослене на породиљском боловању

„аПотека бор“

19210 Бор, Николе Коперника 2-4
тел. 030/444-135

0800 300 301
(позив је бесплатан)
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18320 Димитровград, Христо Смирненски 2

доктор стоматологије у служби за
здравствену заштиту предшколске
и школске деце и жена са
поливалентном патронажом и дечјом
и превентивном стоматологијом
дома здравља димитровград
на одређено време до повратка одсутне
запослене

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, завршен стоматолошки факултет, положен стручни испит. Уз пријаву на оглас
кандидати су дужни да приложе: оверену фотокопију дипломе о стеченој стручној спреми; оверену фотокопију уверења
о положеном стручном испиту; извод из матичне књиге рођених. Рок за пријављивање је 8 дана од дана објављивања
огласа у публикацији „Послови“. Оглас ће бити објављен и на
веб сајту Министарства здравља Републике Србије. Пријаве
са потребном документацијом слати на горенаведену адресу,
са назнаком: „Пријава на оглас“. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће бити узете у разматрање.

директор

на период од 4 године
УСЛОВИ: Поред законом прописаних општих услова, кандидат треба да испуњава и следеће посебне услове утврђене
Статутом Апотеке Бор: да има завршен Фармацеутски факултет са положеним стручним испитом или завршен Фармацеутски факултет са завршеном специјализацијом и да има
најмање пет година радног стажа на пословима руковођења
у здравственој установи или да има завршен Правни или Економски факултет (дипломирани правник или дипломирани
економиста) са завршеном едукацијом из области здравственог менаџмента и да има најмање пет година радног стажа
на пословима руковођења у здравственој установи.
ОСТАЛО: Заинтересовани кандидати уз пријаву подносе:
потпуну личну и радну биографију (CV); диплому о завршеном факултету (оригинал или оверену фотокопију); диплому
(оригинал или оверену фотокопију) о стручном називу специјалисте; лиценцу (оверену фотокопију); потврду о радном
стажу; потврду о радном искуству на пословима руковођења
у здравственој установи; извод из матичне књиге рођених;
уверење о држављанству. Пријаве уз које нису приложени
сви тражени докази у оригиналу или у овереној фотокопији,
као и непотпуне и неблаговремено поднете пријаве неће се
разматрати. Пријаве слати на горенаведену адресу, са назнаком: „Конкурс за директора“ или предати лично у Апотеци
Бор. Рок за подношење пријава је 15 дана од дана објављивања.

институт за
кардиоВаскуларне болести
„дедиЊе“
11000 Београд, Хероја Милана Тепића 1
тел. 011/3601-615

Медицински техничар-клинички
перфузер

Ветеринарска станиЦа
„сМедереВо“ доо сМедереВо
26000 Смедерево, Станоја Главаша 2
тел. 026/648-470, 063/1017-207

дипломирани ветеринар
Опис посла: ветеринар на терену.
УСЛОВИ: доктор ветеринарске медицине (VII/1 степен);
положен стручни испит; поседовање лиценце за ветеринаре; возачка дозвола „Б“ категорије; без обзира на радно
искуство.
ОСТАЛО: рад на терену; обезбеђен је службени аутомобил;
на територији Смедерева плаћени трошкови превоза 100%;
50 км од Смедерева трошкови превоза плаћени у висини од
50%. Конкурс је отворен до попуне радног места. Заинтересовани кандидати се на горенаведене бројеве телефона,
обраћају особи за контакт: Драгани Богданов.

доМ здраВЉа осеЧина
14253 Осечина, Болничка 13-15
тел. 014/451-138

Медицинска сестра-техничар

за рад у јединици за општу медицину
Дома здравља Осечина, на одређено
време до повратка раднице са
породиљског боловања
УСЛОВИ: IV степен стручне спреме, завршена медицинска
школа, положен стручни испит. Приликом пријаве потребно је доставити: оверену фотокопију дипломе о завршеној
средњој школи и оверену фотокопију дипломе о положеном
стручном испиту. Пријаве слати на горенаведену адресу, са
назнаком: „Пријава на конкурс“.

УСЛОВИ: Виша или средња медицинска школа општег смера; положен стручни испит; 6 месеци радног искуства на
истим или сличним пословима; обученост за рад на апарату за ВТК. Кандидати уз пријаву подносе неоверене доказе о испуњености услова (диплому о завршеној вишој или
средњој медицинској школи), доказ о положеном стручном
испиту; фотокопију радне књижице, потврду о обучености
за рад на апарату за ВТК, са кратком радном биографијом,
копију решења о издавању лиценце.

доМ здраВЉа ВаЉеВо

Медицинска сестра-техничар у
интензивној нези

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

УСЛОВИ: Виша или средња медицинска школа општег смера; положен стручни испит; најмање 6 месеци радног искуства у интензивној нези истог или сличног типа; обученост
за рад и познавање метода рада и процедура интензивне неге. Кандидати уз пријаву подносе неоверене доказе о испуњености услова (диплому о завршеној вишој или
средњој медицинској школи), доказ о положеном стручном
испиту, фотокопију лиценце, фотокопију радне књижице,
потврду обучености за рад у интензивној нези са кратком
радном биографијом.

доМ здраВЉа

3 извршиоца

нсЗ позивни
центар

доМ здраВЉа диМитроВГрад

ОСТАЛО: Пријаве доставити у затвореној коверти, са назнаком радног места за које се конкурише, на наведену адресу
Института. Пријаве се подносе до 12,00 часова последњег
дана истека рока, без обзира на начин достављања.

14000 Ваљево, Железничка 12
тел. 014/295-367

Медицинска сестра

за рад у Служби опште медицине, на
одређено време до повратка привремено
одсутног радника

12240 Кучево, Жике Поповића бб

доктор медицине

на одређено време ради замене раднице
која је на породиљском одсуству
Опис посла: обавља преглед одраслог становништва уз
коришћење помоћних и дијагностичких средстава; одређује
и прописује потребну терапију; по потреби упућује пацијенте у друге здравствене установе и на стационарно лечење,
по потреби обавља кућне посете и ради на хитном пријему
и прегледу пацијената, ради у сеоским амбулантама, ради
на пословима превентивне здравствене заштите, као и друге
послове сходно својој струци и актима Дома здравља и РФЗО.
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УСЛОВИ: Поред законом прописаних услова потребно је
испуњавати и следеће услове: завршен медицински факултет и положен стручни испит. Уз пријаву на оглас, у којој је
потребно навести за које се радно место иста подноси, доставити кратку биографију и следећу документацију: оверену
фотокопију дипломе о завршеном медицинском факултету и
оверену фотокопију уверења о положеном стручном испиту
и у колико кандидат има радно искуство и оверену фотокопију лиценце, као и извод из матичне књиге рођених (не старији од шест месеци) или оверену фотокопију. Рок за подношење пријаве је 8 дана од дана објављивања у публикацији
„Послови“. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати. Пријаве са потребном документацијом доставити на
горенаведену адресу.

доМ здраВЉа
„ноВи беоГрад“

3. доктор медицине

лабораторијски техничар

Опис посла: обавља послове пружања хитне медицинске
помоћи у Дому здравља и на терену; врши пријем и тријажу позива за хитну медицинску помоћ; по потреби упућује
пацијенте на стационарно лечење; одређује начин транспорта до секундарног нивоа здравствене заштите, као и друге
послове сходно својој струци и актима Дома здравља и РФЗО.

11070 Нови Београд, Гоце Делчева 30
тел. 011/2222-100, 2222-141

на одређено време до 3 месеца, ради
замене одсутног радника
УСЛОВИ: виша или средња медицинска школа, смер за лабораторијског техничара, положен стручни испит.

економиста

сПеЦиЈална болниЦа за
Церебралну Парализу и
разВоЈну неуролоГиЈу
11000 Београд, Браће Јерковић 5
тел. 011/3974-302

Медицинска сестра-техничар

на одређено време по основу замене
привремено одсутних радника
3 извршиоца
УСЛОВИ: Средња медицинска школа-IV степен, општи или
педијатријски смер; положен стручни испит; радно искуство
12 месеци.
ОСТАЛО: Уз пријаву приложити: биографију; оверену фотокопију: дипломе о завршеној школи; о положеном стручном
испиту; извода из матичне књиге рођених; уверења о држављанству и потврду да се против лица не води судски поступак. Пријаве са потребном документацијом доставити у року
од 8 дана од дана објављивања конкурса.

беосиМ уПраВЉаЊе
ризиЦиМа доо
11000 Београд, Теразије 27/1
тел. 011/3233-952

дипломирани инжењер заштите
животне средине
УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, најмање 3 године
радног искуства након положеног стручног испита из безбедности и здравља на раду; основна информатичка обука;
енглески језик-средњи ниво. Рок за пријављивање је 15 дана
од дана објављивања огласа.

доМ здраВЉа лебане
16230 Лебане, Цара Душана 70
тел. 016/843-345

на одређено време до 3 месеца, због
повећаног обима посла
УСЛОВИ: економски факултет.

лекар опште праксе

на одређено време до 3 месеца, ради
замене одсутног радника
УСЛОВИ: медицински факултет, положен стручни испит.
ОСТАЛО: Пријаве са кратком биографијом, адресом, контакт
телефоном и неовереним фотокопијама докумената којима
се доказује испуњеност услова огласа, предати преко архиве Дома здравља (III спрат, соба бр. 3), на наведену адресу
са назнаком за које радно место се подноси пријава. Одлука
о избору биће објављена на огласној табли Дома здравља,
поред собе архиве, а изабрани кандидати биће лично обавештени путем телефона.

„аПотека бор“

19210 Бор, Николе Коперника 2-4
тел. 030/444-135

Фармацеутски техничар

на одређено време због повећаног обима
посла, у трајању од 3 месеца, за рад
у организационој јединици „Апотека
Крајина“ у Неготину
УСЛОВИ: средња фармацеутска школа (IV степен стручне
спреме), положен стручни испит. Заинтересовани кандидати
подносе: пријаву на оглас са кратком биографијом, оверену фотокопију дипломе о завршеној средњој фармацеутској
школи, оверену фотокопију сведочанства од 1. до 4. разреда средње школе, оверену фотокопију потврде о положеном
стручном испиту. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће
се разматрати. Уз пријаве које се шаљу мејлом потребно је
доставити и скениране оверене фотокопије тражених докумената. Пријаве слати на горенаведену адресу, са назнаком:
„За оглас“. Број телефона за информације: 030/444-135,
е-mail: aubbor2@open.telekom.rs. Рок за подношење пријава
је 8 дана од дана оглашавања.

спремачица

доМ здраВЉа ПожареВаЦ

УСЛОВИ: завршена основна школа. Кандидати су обавезни
да доставе писану пријаву на оглас са краћом биографијом.
Уз пријаву на конкурс поднети: оверену фотокопију сведочанства о завршеној школи; извод из матичне књиге рођених; уверење о држављанству и потврду да се против лица
не води судски поступак. Пријаве са потребном документацијом достављају се у затвореним ковертама, на горенаведену адресу, правној служби, са назнаком: „За оглас“. Рок за
пријављивање је осам дана од дана објављивања у публикацији „Послови“.

1. специјалиста радиологије

на одређено време до повратка раднице
са породиљског боловања

сПеЦиЈална болниЦа за
ПсиХиЈатриЈске болести
„коВин“
26220 Ковин, Цара Лазара 253
тел/факс: 013/741-166

Медицински техничар-сестра
на одређено време до 12 месеци
2 извршиоца

УСЛОВИ: завршена средња медицинска школа-IV степен, без
обзира на радно искуство. Кандидати су у обавези да доставе: пријаву са кратком биографијом; фотокопију дипломе
о завршеној стручној спреми, уверење о положеном стручном испиту за медицинске техничаре. Пријаве са потребним
доказима достављају се на горенаведену адресу, у року од 8
дана од дана објављивања огласа у публикацији „Послови“.
Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати.

12000 Пожаревац
Јована Шербановића 12

Опис посла: обавља РО прегледе пацијената из домена
клиничке радиологије; описује извршена снимања; даје
извештаје о нађеном стању и упућује пацијенте на даљи
третман; по потреби обавља консултативне прегледе; ради и
друге послове своје струке.
УСЛОВИ: завршен медицински факултет и положен специјалистички испит из радиологије, оверена фотокопија дипломе
о завршеном медицинском факултету, оверена фотокопија
уверења о положеном специјалистичком испиту из РО дијагностике и оверена фотокопија лиценце.

2. доктор медицине

на одређено време од 6 месеци, за рад у
здравственој служби у Костолцу
3 извршиоца
Опис посла: обавља прегледе одраслог становништва уз
коришћење помоћних и дијагностичких средстава; одређује
и прописује потребну терапију; по потреби упућује пацијенте у друге здравствене установе и на стационарно лечење,
по потреби обавља кућне посете и ради на хитном пријему
и прегледу пацијената, ради у сеоским амбулантама, ради
на пословима превентивне здравствене заштите, као и друге
послове сходно својој струци и актима Дома здравља и РФЗО.
УСЛОВИ: завршен медицински факултет и положен стручни
испит, оверена фотокопија дипломе о завршеном медицинском факултету и оверена фотокопија уверења о положеном стручном испиту. Кандидати који имају радно искуство
потребно је да приложе и оверену фотокопију лиценце.

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

УСЛОВИ: завршен медицински факултет и положен стручни
испит, оверена фотокопија дипломе о завршеном медицинском факултету и оверена фотокопија уверења о положеном стручном испиту. Кандидати који имају радно искуство
потребно је да приложе и оверену фотокопију лиценце.

4. Медицински техничар

на одређено време од 6 месеци, за рад у
здравственој служби у Костолцу
2 извршиоца

5. Медицински техничар

на одређено време од 6 месеци
5 извршилаца
Опис посла: узима потребне податке о пацијентима; припрема пацијента за преглед; по потреби врши тријажу пацијената по болестима и према лекару; по налогу лекара даје одговарајућу терапију; врши наплату и фактурисање пружених
услуга; води потребну медицинску и другу документацију;
води рачуна о стерилности материјала и средстава за рад;
обавља и друге послове из домена своје струке, а по налогу
непосредног руководиоца.
УСЛОВИ: завршена средња медицинска школа-општи смер и
положен стручни испит, оверена фотокопија дипломе о завршеној средњој медицинској школи општег смера и оверена
фотокопија уверења о положеном стручном испиту. Кандидати који имају радно искуство потребно је да приложе и
оверену фотокопију лиценце.

6. радник на пословима заштите од
пожара
на одређено време од 6 месеци

Опис посла: врши редовне и ванредне обиласке објекта и
круга, редовно евидентира и пријављује поступке и појаве
које могу угрозити здравље и живот запослених, као и имовину Дома здравља, води књигу рапорта, регистра кључева,
регистар кретања возила; врши непосредно гашење пожара;
спроводи превентивне мере заштите од пожара, ради и друге
послове из домена своје струке.
УСЛОВИ: завршена средња стручна спрема или трогодишња
школа; сагласност МУП-а за ношење оружја и муниције за
време обављања послова; уверење о обучености за руковање ватреним оружјем; завршен курс и положен испит за
ватрогасца; лекарско уверење о способности за послове са
ношењем оружја; да кандидати нису старији од 35 година,
оверена фотокопија дипломе о стручној спреми; сагласност
МУП-а за ношење оружја и муниције за време обављања
послова; уверење о обучености за руковање ватреним
оружјем; уверење о завршеном курсу и положеном испиту за
ватрогасца; лекарско уверење о способности за послове са
ношењем оружја; извод из матичне књиге рођених.

7. Возач

на одређено време од 6 месеци, за рад у
здравственој служби у Костолцу
2 извршиоца
Опис посла: управља путничким, санитетским возилима и
другим возилима Дома здравља; врши превоз пацијената и
особља; одржава хигијену и стара се о исправности возила;
води потребну евиденцију о потрошњи горива, по потреби
отклања мање кварове на возилу; обавља и друге послове из
домена своје струке, а по налогу непосредног руководиоца.
УСЛОВИ: завршена средња школа или трогодишња школа
за КВ раднике, возачка дозвола „Б“ и „Ц“ категорије; сертификат „СПС“, здравствена способност за професионално обављање послова возача и да кандидат није осуђиван
за кривична дела угрожавања јавног саобраћаја, оверена
фотокопија дипломе о стручној спреми; оверена фотокопија
возачке дозволе за „Б“ и „Ц“ категорију; оверена фотокопија
сертификата „СПС“, лекарско уверење о здравственој способности за послове професионалног возача и уверење да није
осуђиван за кривична дела угрожавања јавног саобраћаја.

8. спремачица

на одређено време од 6 месеци, за рад у
здравственој служби у Костолцу
Опис посла: врши редовно одржавање хигијене простора
Дома здравља, врши редовно брисање прозора, врата и сто-
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ларије; редовно износи смеће из простора Дома здравља, по
потреби чисти круг Дома здравља, обавља и друге послове
сходно својој струци, по налогу непосредног руководиоца.

ПРИОРИТЕТИ У
ЗАПОШЉАВАЊУ

УСЛОВИ: завршена осмогодишња школа, оверена фотокопија дипломе о завршеној осмогодишњој школи.
ОСТАЛО: Уз пријаву на оглас, у којој је потребно навести за
које се радно место иста подноси (навођењем редног броја),
потребно је доставити кратку биографију и горенаведену
документацију. За сва радна места потребно је доставити и
извод из матичне књиге рођених (не старији од шест месеци) или оверену фотокопију. Рок за подношење пријава је 8
дана од дана објављивања у публикацији „Послови“. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати. Пријаву са потребном докумантацијом доставити на адресу: Дом
здравља Пожаревац, Јована Шербановића 12, са назнаком:
„Пријава на оглас за радно место _______________, под редНационална служба
ним бројем ______“.

за запошљавање

доМ здраВЉа
12311 Мало Црниће

Програми
приправништва –
знање у пракси
лабораторијски техничар

Опис посла: врши пријем упута за лабораторијске анализе,
ради на узимању материјала за израду лабораторијских анализа, припрема узорке узетог материјала, одвајање серума,
концентровање урина и друго, по изради анализа податке
уноси у протокол, ради и друге послове из домена лабораторијског техничара по налогу шефа лабораторије.
УСЛОВИ: Поред законом прописаних услова потребно је
испуњавати и следеће услове: оверена фотокопија дипломе о завршеној средњој медицинској школи лабораторијског
смера и оверена фотокопија уверења положеном стручном
испиту и најмање две године радног искуства.

Шанса за
младе

зеМЉорадниЧка задруГа
„аГродероЊе“
25254 Дероње, Краља Александра 54
тел. 025/872-566

САЈМОВИ ЗАПОШЉАВ

Наука и образовање
Национална служба
за запошљавање

закон о осноВаМа
систеМа образоВаЊа и
ВасПитаЊа
Услови за пријем у радни однос

11000 Београд, Високог Стевана 2
тел. 011/2183-056

сарадник у звање асистента за
ужу научну област Психологија
ометености
на одређено време од три године

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 родоскрвњење, 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.
Када се образовно-васпитни рад остварује на језику
националне мањине, осим услова из става 1 овог члана, лице мора да има и доказ о знању језика на коме
се остварује образовно-васпитни рад.
Услови из ст. 1 и 2 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 става 2 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 ст. 1 и 2
овог члана или ако одбије да се подвргне лекарском
прегледу у надлежној здравственој установи.

Шанса за младе

Школа је знање,
посао је занат

УСЛОВИ: VII степен стручне спреме, филозофски факултет-Одељење за психологију; просечне оцене на студијама
првог степена најмање 08,00; уписане одговарајуће докторске студије, као и да кандидат испуњава услове предвиђене
чл. 72 Закона о високом образовању („Сл. гласник РС“, бр.
76/2005, 44/2010) и услове предвиђене Статутом Факултета.
Документа која је потребно доставити: пријаву на конкурс,
библиографију, оверене копије диплома, извод из матичне
књиге рођених и држављанства и потврду надлежног органа
да кандидат није под истрагом. Непотпуне и неблаговремене
пријаве неће се узимати у разматрање. Пријаве на конкурс са
свим прилозима подносе се на наведену адресу Факултета.

САЈМОВИ
ош „ЈанкоЗАПОШЉАВАЊА
ВеселиноВиЋ“
11000 Београд, Умчарска 2
тел. 011/2895-812, 064/3951-093

секретар

за запошљавање
доПуна конкурса
ош „зМаЈ ЈоВа ЈоВаноВиЋ“
11000 Београд, Мештровићева 19
тел. 011/2463-227

Конкурс објављен 14.03.2012. године у публикацији
„Послови“, допуњава се у делу назива радног места,
тако што се додаје: наставник математике, са 45%
радног времена.

Друштвена
одговорност

Предшколска устаноВа
„ЧукариЦа“

на период од 5 година
УСЛОВИ: Поред општих услова утврђених законом, кандидат
треба да испуњава и следеће услове: висока стручна спрема,
завршен пољопривредни, економски, машински или ветеринарски факултет; да понуди програм развоја и рада Задруге.
Именовање се врши на 5 година. Конкурс је отворен 8 дана
од дана објављивања. Уз пријаву на конкурс кандидат треба да достави следеће доказе: диплому, потврду о радном
искуству-најмање 3 године на руководећем радном месту;
потврду да није кривично кажњаван и да није под истрагом.
Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се разматрати. О
резултатима конкурса кандидати ће бити писмено обавештени у законском року. Пријаве слати на адресу Задруге, са
назнаком: „За конкурсну комисију“.

ПРАВИ
У служби
ОДГОВОРИ
НА
клијената
ВАШЕ ЗАХТЕВЕ

ПРАВИ
ОДГОВОРИ НА
ВАШЕ
ЗАХТЕВЕ
доМ
здраВЉа
ГроЦка
Гроцка, Српско-грчког пријатељства 17

спремачица
УСЛОВИ: I степен стручне спреме, основна школа, са или без
радног искуства. Потребна документа: пријава на оглас, радна биографија, фотокопија дипломе о стеченом образовању.
Особа за контакт: Јасмина Анђеловић, кадровски референт,
број тел. 011/8501-285.

Национална служба
за запошљавање

бЕоГра д
XIII беоГрадска ГиМназиЈа

11000 Београд, Љешка 47
тел/факс: 011/3555-151

Професор хемије

за 16 часова наставе
УСЛОВИ: У радни однос може да буде примљено лице које
испуњава услове прописане чланом 120 Закона о основама
система образовања и васпитања. Уз пријаву доставити одговарајуће доказе о испуњености улова, на адресу Гимназије.

ош „браЋа баруХ“

Прави људи
Професорна
разредне
наставе
правим
пословима
11000 Београд, Деспота Ђурђа 2
тел. 011/2183-541

УСЛОВИ: Стручна спрема према Правилнику о врсти стручне
спреме наставника и стручних сарадника у основној школи.
Уз пријаву кандидати треба да доставе оверене преписе:
дипломе, уверења о држављанству Републике Србије и извода из матичне књиге рођених. Пријаве са потребним документима слати на наведену адресу школе.

Запослимо Србију

Регионална политика запошљавања
| број 457 | 21.03.2012.

НАЈКРАЋИ ПУТ
ДО ПОСЛА

УСЛОВИ: VII степен стручне спреме, дипломирани правник.
Уз пријаву кандидати су дужни да доставе следећа документа: оверен препис дипломе о завршеном правном факултету;
уверење о држављанству РС; уверење да нису осуђивани.
Рок за подношење пријава је 8 дана од дана објављивања
конкурса.
Национална служба

Обуке и субвенције (за запошљавање)

директор

40

униВерзитет у беоГраду
Факултет за сПеЦиЈалну
едукаЦиЈу и реХабилитаЦиЈу

11000 Београд, Пожешка 28
тел. 011/3058-717, 3552-770

сервирка

Људи су
мера успеха

УСЛОВИ: Молба на оглас, оверена фотокопија дипломе I степена стручне спреме, осмогодишња школа, са или без искуства, оверена фотокопија извода из матичне књиге рођених,
држављанство, потврда надлежног органа да кандидат није
под истрагом.

електротеХниЧка школа
„стари Град“
11000 Београд, Високог Стевана 37
тел. 011/2627-784

наставник за предмет: Практична
настава (машинска пракса за
први разред за образовни профил
електромеханичар за термичке и
расхладне уређаје и електромонтер
мрежа и постројења)

са 30,33% радног времена, на одређено
време ради замене одсутног запосленог
преко 60 дана

наставник за предмет: Практична
настава (машинска пракса за
први разред за образовни профил
електротехничар аутоматике и
електротехничар енергетике)

са 38,90% радног времена, на одређено
време ради замене одсутног запосленог
преко 60 дана

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

наука и образовање
наставник за предмете: основе
аутоматског управљања (за четврти
разред образовног профила
електротехничар енергетике)
и електротермички уређаји (за
други разред образовног профила
електромеханичар за термичке и
расхладне уређаје)
са 40% радног времена, на одређено
време ради замене одсутног запосленог
преко 60 дана

наставник за предмете: основе
електротехнике (за први
разред образовног профила
електромехничар за термичке и
расхладне уређаје), електричне
инсталације и осветљење
(за други разред образовног
профила електромонтер мрежа и
постројења и електромеханичар
за термичке и расхладне уређаје)
и електроника у енергетици (за
трећи разред образовног профила
електротехничар енергетике)

на одређено време ради замене одсутног
запосленог преко 60 дана
УСЛОВИ: Одговарајуће високо образовање предвиђено
Правилником о врсти стручне спреме наставника, стручних сарадника и помоћних наставника у стручним школама
(„Просветни гласник РС“, бр. 5/91, 1/92, 21/93, 3/94, 7/96,
3/99, 6/01, 5/05, 6/05, 2/07, 4/07, 7/08, 4/09, 5/11 и 8/2011);
кандидати треба да испуњавају услове предвиђене чланом
120 Закона о основама система образовања и васпитања.
Конкурсни поступак се спроводи сагласно одредбама Закона
о основама система образовања и васпитања. Кандидати су
дужни да уз пријаву са биографским подацима на конкурс
доставе и документацију о испуњењу услова из конкурса, и
то: копију дипломе, оригинал или оверену копију; уверење о
држављанству (не старије од шест месеци); доказ о испуњености услова о психичкој, физичкој и здравственој способности (лекарско уверење) доставља се пре закључења Уговора
о раду; доказ о неосуђиваности прибавља установа. За сва
радна места обавезна је провера психофизичких способности код Националне службе за запошљавање. Пријаве на
конкурс са одговарајућом документацијом достављају се на
адресу школе. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се
узети у разматрање.

Предшколска устаноВа
„ЧукариЦа“
11000 Београд, Пожешка 28
тел. 011/3058-717, 3552-770

дефектолог
УСЛОВИ: VII степен стручне спреме, дефектолошки факултет, занимање: олигофренолог.
ОСТАЛО: документација коју је потребно доставити за
учешће на оглас: молба на оглас, оверена фотокопија дипломе VII степена стручне спреме, дефектолошки факултет,
занимање: олигофренолог, са или без искуства, обавеза
полагања испита за лиценцу, оверена фотокопија извода из
матичне књиге рођених, држављанство, потврда надлежног
органа да кандидат није под истрагом.

Висока здраВстВена школа
струкоВниХ студиЈа у
беоГраду
11080 Земун, Цара Душана 254
тел. 011/2618-120

благајник-књиговођа ситног
инвентара и основних средстава
УСЛОВИ: VI/1 или IV степен, виша или средња економска
школа.
ОСТАЛО: Уз пријаву доставити: оверену фотокопију дипломе
о одговарајућој стручној спреми, оверену фотокопију извода
из матичне књиге рођених, оверену фотокопију уверења о
држављанству. Пријаве на конкурс са биографијом и прилозима којима кандидат испуњава услове конкурса подносе се
у року од 8 дана од дана објављивања, на адресу школе.
Непотпуне и неблаговремено достављене пријаве неће се
разматрати.

ош „станко МариЋ“

11080 Земун, Угриновци, Учитеља Цвеје 5
тел. 011/8409-308

домар
УСЛОВИ: Одговарајуће образовање према Правилнику о систематизацији радних места. Послове домара-ложача школе
може обављати висококвалификовани или квалификовани
радник, односно лице са завршеним III, IV или V степеном
стручности, са положеним испитом за ложача или руковаоца
централног грејања (електро, столарске, машинске, металске, водоинсталатерске, електричарске струке).

спремачица
УСЛОВИ: Одговарајуће образовање према Правилнику о систематизацији радних места (послове спремачице може обављати лице са завршеном основном школом).
ОСТАЛО: Кандидати треба да испуњавају следеће услове,
тј. да имају психичку, физичку и здравствену способност
за рад са децом и ученицима (кандидат подноси приликом
закључења уговора о раду); да нису осуђивани правоснажном 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 родоскрвњење, за кривично дело примање 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 (прибавља установа по службеној дужности); држављанство РС. Уз пријаву
на оглас доставити: молбу са кратким биографским подацима; оригинал или оверену фотокопију извода из матичне
књиге рођених; оригинал или оверену фотокопију уверења о
држављанству (не старије од 6 месеци); оверену фотокопију
дипломе о стеченој стручној спреми; уверење надлежног
суда да кандидат није под истрагом (не старије од 6 месеци).
Рок за пријаву је 8 дана од дана објављивања огласа. Молбе се шаљу на адресу школе. Неблаговремене и непотпуне
пријаве неће се узети у разматрање. По објављивању резултата конкурса учесници могу да подигну своју приложену
документацију у секретаријату школе.

криМиналистиЧкоПолиЦиЈска акадеМиЈа
11080 Земун, Цара Душана 196

наставник у звању доцента за
ужу научну област информационе
технологије, за наставни предмет:
основи полицијске информатике
на период од 5 година

УСЛОВИ: Завршене основне студије-електротехнички факултет, природно-математички факултет или факултет организационих наука, стечен научни назив доктор наука из одговарајуће научне области и способност за наставни рад.
ОСТАЛО: Кандидати поред општих услова треба да испуњавају и услове предвиђене одредбама Закона о високом образовању („Сл. гласник РС“, бр. 76/05, 100/07, 97/08, 44/10) и
Статута Криминалистичко-полицијске академије. Кандидати
уз пријаву прилажу: биографију; уверење о држављанству
РС; извод из матичне књиге рођених, уверење да нису под
истрагом (које није старије од 6 месеци); диплому, односно
уверење о високој стручној спреми; диплому или уверење
о стеченом одговарајућем научном називу; списак стручних
радова, као и по један примерак тих радова. Пријаве са биографијом и траженим доказима о стеченом образовању достављају се на адресу школе. Пријаве поднете по истеку рока
и пријаве без потребних доказа неће се раматрати.

еконоМско-трГоВинска
школа соПот
11450 Сопот, Кнеза Милоша 12
тел. 011/2851-120

наставник економске групе предмета
на одређено време ради замене одсутног
запосленог преко 60 дана, тј. до
31.08.2012. године

УСЛОВИ: Уз пријаву кандидат подноси: радну биографију/
CV; оверену фотокопија дипломе о завршеном одговарајућем
високом образовању-не старије од 6 месеци; оверену фотокопију уверења о положеном стручном испиту (дозвола за
рад)-не старије од 6 месеци (уколико је кандидат поседује);
уверење да није осуђиван правоснажном 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 родоскрвњење, за кривично дело примање или давање мита, за кривична дела из
групе кривичних дела против полне слободе, против правног
саобраћаја и против човечности и других добара заштићених
међународним правом, без обзира на изречену санкцију, и
за које није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно
понашање; уверење о држављанству-не старије од 6 месеци
или оверену фотокопију уверења о држављанству-не старије
од 6 месеци; извод из матичне књиге рођених или оверену фотокопију извода из матичне књиге рођених-не старије
од 6 месеци; лекарско уверење да има психичку, физичку и
здравствену способност за рад са децом и ученицима. Рок
за пријављивање је 8 дана од дана објављивања конкурса.
Непотпуне и наблаговремене пријаве неће бити разматране.
Пријаве се достављају на адресу школе. Сви кандидати који
благовремено доставе потпуну документацију биће упућени
на психофизичку проверу способности у Националну службу
за запошљавање Београд, о чему ће бити накнадно обавештени од стране школе.

униВерзитет у беоГраду
Факултет орГанизаЦиониХ
наука
11000 Београд, Јове Илића 154
тел. 011/3950-867

Ванредни професор за ужу научну
област Математичке методе у
менаџменту и информатици
на одређено време од 5 година

УСЛОВИ: Научни назив доктора наука из одговарајуће научне области; научни, односно стручни радови објављени у
научним часописима или зборницима, са рецензијама и способност за наставни рад; више научних радова од значаја за
развој науке у ужој научној области, објављених у међународним или водећим домаћим часописима, са рецензијама,
оригинално стручно остварење, односно руковођење или
учешће у научним пројектима, објављен уџбеник, монографију, практикум или збирку 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, биографију, списак
радова и саме радове.

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

УСЛОВИ: Научни назив доктора наука из одговарајуће научне области; научни, односно стручни радови објављени у
научним часописима или зборницима, са рецензијама и способност за наставни рад; више научних радова од значаја за
развој науке у ужој научној области, објављених у међународним или водећим домаћим часописима, са рецензијама,
оригинално стручно остварење, односно руковођење или
учешће у научним пројектима, објављен уџбеник, монографију, практикум или збирку 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, биографију, списак
радова и саме радове.

доцент за ужу научну област
софтверско инжењерство
на одређено време од 5 година

УСЛОВИ: Научни назив доктора наука из одговарајуће области; 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; биографију; списак радова и саме
радове.

асистент за ужу научну област
Менаџмент људских ресурса
на одређено време од 3 године

УСЛОВИ: Студент докторских студија или магистар наука
из одговарајуће области коме је прихваћена тема докторске дисертације, који је претходне нивое студија завршио са
укупном просечном оценом најмање 08,00; смисао за наставни рад. Уз пријаву приложити: диплому о одговарајућој
стручној спреми; потврду о уписаним докторским студијама;
о прихваћеној теми докторске дисертације; биографију; списак радова и саме радове.
ОСТАЛО: Услови за избор прописани су Законом о високом
образовању, Статутом Универзитета, Статутом Факултета и
Правилником о систематизацији послова на факултету. Конкурс је отворен 15 дана од дана објављивања. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се разматрати.

21.03.2012. | број 457 |

41

наука и образовање

исПраВка конкурса
еконоМска школа
„нада диМиЋ“
11080 Земун, 22. октобра 19
тел. 011/2190-386

Конкурс објављен 29.02.2012. године у публикацији
„Послови“, мења се у делу услова за радно место:
наставник српског језика и књижевности, тако што
се брише: достављање доказа о лиценци за наставника и продужава се рок за пријаву 8 дана од дана
објављивања исправке конкурса.

униВерзитет у беоГраду
саобраЋаЈни Факултет
11000 Београд, Војводе Степе 305

Расписује конкурс за избор у звање и заснивање радног односа:

Ванредни или редовни професор за
ужу научну област Возна средства и
погонски системи
на одређено време од 5 година

доцент за ужу научну област
управљање, менаџмент, економика и
маркетинг у железничком саобраћају
на одређено време од 5 година

УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме, научни назив доктора
наука.

асистент за ужу научну област
друмски и градски транспорт
путника
на одређено време од 3 године

асистент за ужу научну област
експлоатација телекомуникационог
саобраћаја и мрежа
на одређено време од 3 године

асистент за ужу научну област
терминали у друмском саобраћају и
транспорту
на одређено време од 3 године
2 извршиоца

асистент за ужу научну област
Поштански саобраћај и мреже
на одређено време од 3 године

УСЛОВИ: прописани Законом о високом образовању, Статутом Универзитета и Статутом Факултета.

средЊа школа

осноВна школа
„ВладислаВ ПеткоВиЋ дис“

Гроцка, Ужичка 2
тел. 011/8500-531

11126 Београд, Радослава Љумовића 20
тел. 011/3461-507, 3461-646

наставник математике

за 60% радног времена на неодређено
време и 40% радног времена на одређено
време, ради замене запосленог који је на
боловању
1 извршилац
УСЛОВИ: VII степен стручне спреме, дипломирани математичар. Уз пријаву на конкурс приложити: доказ о поседовању
држављанства Републике Србије; оверен препис/фотокопију
сведочанства о степену стручне спреме; доказ да против
лица није покренут кривични поступак; општа здравствена
способност-лекарско уверење, подноси само изабрани кандидат, CV са сликом. Школа није у обавези да враћа конкурсну документацију. Рок за пријављивање је 8 дана од
дана објављивања конкурса. Неблаговремене и непотпуне
пријаве неће бити узете у разматрање. Ближе информације
о конкурсу могу се добити код секретара школе и на број
телефона: 011/8500-720, 8500-531.

униВерзитет ПриВредна
акадеМиЈа
Факултет за МенаџМент
МалиХ и средЊиХ ПредузеЋа
11000 Београд, Венизелисова 31
тел. 011/2620-866

наставник за ужу научну област
информатика
на неодређено или одређено време

УСЛОВИ: завршен електротехнички факултет и докторат из
области за коју се бира. Остали услови за избор наставника прописани су Законом о високом образовању и Статутом
Факултета за менаџмент малих и средњих предузећа. Пријаве са биографијом и доказима о испуњености услова из конкурса (оверене копије диплома, списак научних и стручних
радова) достављају се у року од 15 дана од дана објављивања конкурса. Пријаве слати на адресу: Травничка 2, Београд.

ош „краЉ александар I“
11070 Нови Београд, Алексиначких рудара 22
тел. 011/2603-847

наставник разредне наставе у
продуженом боравку

на одређено време ради замене одсутне
запослене преко 60 дана

наставник разредне наставе

на одређено време ради замене одсутне
запослене преко 60 дана

сарадник у настави за ужу научну
област управљање и експлоатација
путева

УСЛОВИ: Кандидати треба да испуњавају услове прописане
одредбама чл. 8 ст. 2 тач. 1 и 2 и чл. 120 Закона о основама система образовања и васпитања; да имају одговарајуће
образовање, у складу са Правилником о врсти стручне
спреме наставника и стручних сарадника у основној школи.
Проверу психофизичких способности за рад са децом и ученицима врши надлежна служба за послове запошљавања,
применом стандардизованих поступака, на захтев школе.
Пријаве са овереним фотокопијама дипломе о стеченом
образовању, уверењем о држављанству и изводом из матичне књиге рођених доставити на наведену адресу или лично
секретару школе. Доказ о психичкој, физичкој и здравственој
способности за рад са децом и ученицима подноси се пре
закључења уговора о раду, а доказ о неосуђиваности прибавља школа.

на одређено време од једне године

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, дипл. инж. саобраћаја.
ОСТАЛО: Поред наведених услова, кандидати треба да
испуњавају услове предвиђене одредбама Закона о високом образовању („Сл. гласник РС“, бр. 76/05) и Статутом
Саобраћајног факултета. Рок за пријављивање је 15 дана.
Пријаве са доказима о испуњености услова конкурса (биографија, дипломе, списак радова и радове) доставити на горенаведену адресу.

Психолог
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УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме. Кандидати морају да
поседују одговарајућу стручну спрему, предвиђену Правилником о врсти стручне спреме наставника и стручних сарадника у основној школи. Уз пријаву на конкурс кандидати треба да приложе: уверење о држављанству Републике Србије и
оверену копију сведочанства о стеченој стручној спреми. Рок
за пријављивање је 8 дана од дана објављивања конкурса.
Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узети у разматрање. Директор школе доноси одлуку о избору кандидата
по конкурсу, по прибављеном мишљењу синдиката школе и
Школског одбора, као и на основу акта Националне службе за запошљавање о провери психофизичких способности
кандидата.

11271 Сурчин, Маршала Тита 8
тел. 011/8440-511

Психолог
УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме у наведеном занимању. Кандидати треба да испуњавају услове предвиђене
Законом, Правилником о врсти стручне спреме наставника
и стручних сарадника у основној школи и Правилником о
систематизацији радних места. Уз пријаву на конкурс кандидати треба да приложе: оверен препис/фотокопију дипломе
о стеченој стручној спреми, податке о кретању у служби са
биографијом, доказ о држављанству РС, извод из матичне
књиге рођених, уверење о неосуђиваности, доказ о здравственој способности. Рок за пријављивање је 8 дана од дана
објављивања. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се
узети у разматрање.

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

наставник хемије

са 60% радног времена, на одређено
време

наставник српског језика и
књижевности
наставник географије

са 50% радног времена, на одређено
време
УСЛОВИ: VII степен стручне спреме у наведеном занимању.
Кандидати који конкуришу за наведена радна места треба да
испуњавају услове из чл. 8 и чл. 120 Закона о основама система образовања и васпитања („Сл. гласник РС“, бр. 72/09 и
52/11). Приликом пријављивања на конкурс кандидати теба
да поднесу следећа документа: краћу биографију, оверену
фотокопију дипломе о одговарајућем образовању и уверење
о држављанству Републике Србије. Уверење о неосуђиваности прибавља школа по службеној дужности, а проверу психофизичких способности кандидата врши надлежна
служба за запошљавање. Неблаговремене и непотпуне
пријаве неће бити разматране.

теХниЧка школа „колубара“
11550 Лазаревац, Доситеја Обрадовића 6
тел. 011/8123-249

радник на одржавању чистоћеспремачица

САЈМОВИ ЗАПОШЉАВАЊА

Друштвена одговорност
ПРИОРИТЕТИ У
ЗАПОШЉАВАЊУ

са 44% радног времена

ош „22. октобар“

сарадник у настави за ужу научну
област Ваздухопловна превозна
средства
на одређено време од једне године

наставник математике

Национална служба
за запошљавање

УСЛОВИ: Потребно је да кандидати испуњавају услове прописане Законом о основама система образовања и васпитања и Правилником о организацији рада и систематизацији
послова у Техничкој школи „Колубара“. Уз пријаву на оглас
кандидати треба да приложе: оверен препис/фотокопију
сведочанства или дипломе о стеченој стручној спреми, доказ
о поседовању држављанства Републике Србије. Пријаве на
оглас подносе се на наведену адресу школе, са назнаком:
„За оглас“. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће бити
разматране.
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ПоништеЊе оГласа
ФарМаЦеутско
ФизиотераПеутска школа
11000 Београд, Донска 27-29
тел. 011/3047-812, 3047-814

Оглас објављен 07.03.2012. године у публикацији
„Послови“, поништава се у целости.

ФарМаЦеутско
ФизиотераПеутска школа
11000 Београд, Донска 27-29
тел. 011/3047-812, 3047-814

наставник основа клиничке
медицине (теоријска настава)

са 40% радног времена, на одређено
време до повратка запосленог, до
31.08.2012. године
УСЛОВИ: У радни однос може да буде примљено лице које
испуњава законске услове за рад на наведеном радном месту, прописане чл. 8 став 2 Закона о основама система образовања и васпитања („Сл. гласник РС“, бр. 72/2009 и 52/2011),
а у складу са Правилником о врсти образовања наставника
који остварују план и програм огледа за образовне профиле:
козметички техничар, фармацеутски техничар, физиотерапеутски техничар и масер; одговарајуће образовање: VII/2,
VII/1 степен стручне спреме, доктор медицине, специјалиста
физикалне медицине и рехабилитације; доктор медицине,
специјалиста опште медицине, доктор медицине, специјалиста интерне медицине, доктор медицине (на основним
студијама у трајању од најмање четири године, по пропису
који је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005.
године) или на студијама другог степена (мастер академске студије, специјалистичке академске студије или специјалистичке струковне студије) у складу са Законом о високом
образовању („Сл. гласник РС“, бр. 76/05, 100/07-аутентично
тумачење, 97/08 и 44/10), почев од 10. септембра 2005. године.

наставник патологије

са 10% радног времена, на одређено
време до повратка запосленог, до
31.08.2012. године
УСЛОВИ: У радни однос може да буде примљено лице које
испуњава законске услове за рад на наведеном радном месту
прописане чл. 8 став 2 Закона о основама система образовања и васпитања („Сл. гласник РС“, бр. 72/2009 и 52/2011),
а у складу са Правилником о врсти стручне спреме наставника, стручних сарадника и помоћних наставника у стручним школама; одговарајуће образовање: VII/2, VII/1 степен
стручне спреме, доктор медицине, специјалиста за патолошку анатомију; доктор медицине; на основним студијама у
трајању од најмање четири године, по пропису који је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. године или на
студијама другог степена (мастер академске студије, специјалистичке академске студије или специјалистичке струковне
студије) у складу са Законом о високом образовању („Сл.
гласник РС“, бр. 76/05, 100/07-аутентично тумачење, 97/08
и 44/10), почев од 10. септембра 2005. године.

наставник масаже (вежбе)
и физикалне терапије са
балнеоклиматологијом (блок настава)
са 20% радног времена, на одређено
време до повратка запосленог, до
31.08.2012. године

УСЛОВИ: У радни однос може да буде примљено лице које
испуњава законске услове за рад на наведеном радном месту прописане Правилником о врсти образовања наставника
који остварују план и програм огледа за образовне профиле:
козметички техничар, фармацеутски техничар, физиотерапеутски техничар и масер; виши физиотерапеутски техничар
или лице које испуњава услове прописане чл. 8 став 3 Закона
о основама система образовања и васпитања („Сл. гласник
РС“, бр. 72/2009 и 52/2011): лице са стеченим одговарајућим
образовањем на студијама првог степена (основне струковне
студије).

наставник фармацеутске технологије
(теорија, вежбе, блок настава)
на одређено време до повратка одсутног
запосленог

УСЛОВИ: У радни однос може да буде примљено лице које
испуњава законске услове за рад на наведеном радном месту
прописане чл. 8 став 2 Закона о основама система образовања и васпитања („Сл. гласник РС“, бр. 72/2009 и 52/2011),
а у складу са Правилником о врсти образовања наставника
који остварују план и програм огледа за образовне профиле: козметички техничар, фармацеутски техничар, физи-

отерапеутски техничар и масер; одговарајуће образовање:
VII/2, VII/1 степен стручне спреме, дипломирани фармацеут; на основним студијама у трајању од најмање четири
године, по пропису који је уређивао високо образовање до
10. септембра 2005. године или на студијама другог степена (мастер академске студије, специјалистичке академске
студије или специјалистичке струковне студије) у складу са
Законом о високом образовању („Сл. гласник РС“, бр. 76/05,
100/07-аутентично тумачење, 97/08 и 44/10), почев од 10.
септембра 2005. године.

наставник фармакогнозије
(теоријска настава, вежбе, блок настава)
са 80% радног времена, на одређено
време до повратка одсутног запосленог

УСЛОВИ: У радни однос може да буде примљено лице које
испуњава законске услове за рад на наведеном радном месту
прописане чл. 8 став 2 Закона о основама система образовања и васпитања („Сл. гласник РС“, бр. 72/2009 и 52/2011), а
у складу са Правилником о врсти стручне спреме наставника,
стручних сарадника и помоћних наставника у стручним школама; одговарајуће образовање: VII/2, VII/1 степен стручне
спреме, дипломирани фармацеут, специјалиста за контролу
лековитог биља, дипломирани фармацеут; на основним студијма у трајању од најмање четири године, по пропису који је
уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. године
или на студијама другог степена (мастер академске студије,
специјалистичке академске студије или специјалистичке
струковне студије) у складу са Законом о високом образовању („Сл. гласник РС“, бр. 76/05, 100/07-аутентично тумачење, 97/08 и 44/10), почев од 10. септембра 2005. године.

наставник козметологије (блок настава)
са 20% радног времена, на одређено
време до повратка одсутног запосленог

ош „бошко буХа“
11000 Београд, XXI дивизије 31
тел/факс: 011/2417-174, 2402-393

логопед школе у мобилном тиму
УСЛОВИ: завршен факултет за специјалну едукацију и рехабилитацију, смер логопед, држављанство Републике Србије.

наставник реедукатор
психомоторике
УСЛОВИ: завршен факултет за специјалну едукацију и рехабилитацију, смер олигофренолошки, држављанство Републике Србије.
ОСТАЛО: Пријаве кандидата са доказима о испуњавању
услова и биографијом доставити на адресу школе, у року од
8 дана од дана објављивања огласа. Пријаве са непотпуном
документацијом неће се разматрати. Кандидати који испуњавају услове конкурса обавезни су да обаве психолошку процену код Националне службе за запошљавање, а по захтеву
школе.

осноВна МузиЧка школа
11306 Гроцка, Булевар револуције 19

Професор-наставник клавира
Професор-наставник гитаре
УСЛОВИ: одговарајуће образовање-VII/1 степен, факултет
музичке уметности; да кандидат испуњава услове утврђене у
чл. 120 Закона о основама система образовања и васпитања.
Конкурс је отворен осам дана од дана објављивања у публикацији „Послови“. Кандидат треба да достави: пријаву на
конкурс; уверење о држављанству; доказ о стеченом одговарајућем образовању/стручној спреми. Неблаговремене и
непотпуне молбе неће се узимати у разматрање. Молбе са
потребном документацијом доставити на адресу школе, са
назнаком: „За конкурс“.

УСЛОВИ: У радни однос може да буде примљено лице које
испуњава законске услове за рад на наведеном радном месту
прописане чл. 8 став 2 Закона о основама система образовања и васпитања („Сл. гласник РС“, бр. 72/2009 и 52/2011),
а у складу са Правилником о врсти стручне спреме наставника, стручних сарадника и помоћних наставника у стручним школама; одговарајуће образовање: VII/2, VII/1 степен
стручне спреме, дипломирани фармацеут, специјалиста козметолог, дипломирани фармацеут; на основним студијама у
трајању од најмање четири године, по пропису који је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. године или 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-аутентучно тумачење, 97/08
и 44/10), почев од 10. септембра 2005. године.

ош „ПаВле илиЋ ВеЉко“

наставник предузетништва

наставник српског језика

УСЛОВИ: У радни однос може да буде примљено лице које
испуњава законске услове за рад на наведеном радном месту прописане Правилником о врсти образовања наставника
који остварују план и програм огледа за образовне профиле:
козметички техничар, фармацеутски техничар, физиотерапеутски техничар и масер; дипломирани економист, дипломирани инжењер организације рада; на основним студијама у
трајању од најмање четири године, по пропису који је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. године или на
студијама другог степена (мастер академске студије, специјалистичке академске студије или специјалистичке струковне
студије) у складу са Законом о високом образовању („Сл.
гласник РС“, бр. 76/05, 100/07-аутентично тумачење, 97/08
и 44/10), почев од 10. септембра 2005. године.

наставник математике

са 30% радног времена, на одређено
време до 31.08.2012. године

ОСТАЛО: доказ о врсти и степену стручне спреме (оверена
фотокопија дипломе), уверење о држављанству РС (оверена фотокопија, документ не може бити старији од 6 месеци), извод из матичне књиге рођених (оверена фотокопија,
документ може бити старији од 6 месеци), лекарско уверење (психичка, физичка и здравствена способност за рад
са ученицима)-доказ о испуњености овог услова подноси се
пре закључења уговора о раду, уверење надлежног органа
којим се доказује да кандидат није осуђиван правоснажном
пресудом за кривична дела утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3
Закона о основама система образовања и васпитања - доказ
о испуњености услова прибавља установа; у складу са чл.
130 став 3 Закона о основама система образовања и васпитања („Сл. гласник РС“, бр. 72/09, 52/2011) проверу психофизичких способости за рад са ученицима врши надлежна
служба за послове запошљавања, применом стандардизованих поступака. Пријаве са овереним доказима о испуњавању
услова конкурса послати на адресу школе, са назнаком: „За
конкурс“. Рок за пријаву је 8 дана.

бор
19330 Прахово, Кнез Михајлова 1
тел. 019/524-050

наставник техничког и
информатичког образовања

са 60% радног времена, за рад у Прахову
и издвојеном одељењу у Радујевцу
са 71% радног времена, за рад у
издвојеном одељењу у Радујевцу
са 66% радног времена, за рад у
издвојеном одељењу у Радујевцу

наставник физике

са 20% радног времена, за рад у
издвојеном одељењу у Радујевцу

наставник енглеског језика

са 41% радног времена, за рад у
издвојеном одељењу у Радујевцу

наставник математике

са 88% радног времена, за рад у матичној
школи у Прахову
УСЛОВИ: одговарајуће образовање у складу са чл. 8 став 1
и 2 тач. 1 и 2 и члана 120 став 1 тачка 1 Закона о основама
система образовања и васпитања („Службени гласник РС‘,
бр. 72/2009 и 52/2011) и у складу са Правилником о врсти
стручне спреме наставника и стручних сарадника у основној школи („Службени гласник РС-Просветни гласник“, бр.
6/96, 3/99, 10/02, 4/03, 20/04, 5/05, 2/07, 3/07, 4/07, 17/07,
20/07, 1/08, 4/08, 6/08, 8/08, 11/08, 2/09, 4/09, 9/09 и 3/2010);
да кандидат испуњава о остале услове утврђене у чл. 120
ЗОСОВ. Уз пријаву на конкурс кандидати су дужни да доставе: оверен препис или оверену фотокопију дипломе о стеченом образовању, уверење о држављанству или оверену
фотокопију уверења (не старије од 6 месеци), извод из матичне књиге рођених или оверену фотокопију извода (издат на
новом обрасцу). Фотокопије докумената морају бити уредно
оверене. Пријаве слати на адресу школе, са назнаком: „За
конкурс“. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узети
у разматрање.
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наука и образовање

ош „МоМЧило ранкоВиЋ“
19314 Рајац, Вука Караџића 43

наставник разредне наставе
за рад у издвојеном одељењу у
Црномасници

УСЛОВИ: Кандидати треба да испуњавају услове у складу са
Правилником о степену и врсти стручне спреме наставника
и стручних сарадника у основној школи, Законом о основама
система образовања и васпитања и Законом о раду. Уз пријаву доставити: доказе о стеченој стручној спреми, извод из
матичне књиге рођених и уверење о држављанству. Доказ
о поседовању психичке, физичке и здравствене способности
за рад са децом и ученицима доставља се пре закључења
уговора о раду. Сви тражени докази морају бити достављени
као оригинали или оверене фотокопије оригинала. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће бити разматране. Пријаве
слати на горенаведену адресу, са назнаком: „За конкурс“.

МузиЧка школа
„стеВан МокраЊаЦ“

19300 Неготин, Трг Ђорђа Станојевића 11
тел. 019/545-321

директор

на период од 4 године
УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, високо образовање,
да кандидат поседује лиценцу, односно положен стручни
испит за наставника, педагога или психолога, положен испит
за директора, најмање пет година радног стажа у области
образовања и васпитања, након стеченог одговарајућег
образовања. Поред општих услова, директор мора да поседује психофизичку и здравствену способност за рад са децом
и ученицима, да није осуђиван правоснажном пресудом за
кривично дело за које је изречена безусловна казна затвора у трајању од најмање шест месеци или за кривично дело
против достојанства личности и морала. Уз пријаву кандидат
подноси: биографске податке, оверен препис дипломе, оверен препис исправе о положеном стручном испиту, потврду о
радном стажу са подацима о пословима које је обављао, прилоге којима доказује своје стручне, организационе, моралне
и друге квалитете, уверење да није под истрагом, односно да
није осуђиван за кривична дела која му онемогућавају рад у
школи, уверење о држављанству, уверење о здравственом
стању и остала документа која могу послужити приликом
утврђивања предлога за избор. Рок за подношење пријаве је
15 дана од дана објављивања конкурса.

ГњиланЕ

32000 Чачак, Булевар Вука Караџића 1
тел. 032/332-202

38260 Косовска Каменица, Цара Лазара бб

наставник српског језика

на одређено време до повратка раднице
са породиљског боловања
УСЛОВИ: Кандидати треба да испуњавају услове предвиђене
Правилником о врсти стручне спреме наставника и стручних
сарадника у основној школи, као и услове предвиђене чл. 8
и 120 Закона о основама система образовања и васпитања
(„Сл. гласник РС“, бр. 72/09, 52/11). Уз пријаву кандидат треба да достави: доказ о одговарајућем образовању и доказ
о држављанству РС. Непотпуна и неблаговремена документација неће се узимати у разматрање. Конкурс је отворен 8
дана од дана објављивања. Заинтересовани кандидати могу
предати молбе у просторијама школе или их слати на горенаведену адресу.

Ч аЧ а К
ГиМназиЈа
„такоВски устанак“

32300 Горњи Милановац, Милоша Великог 11
тел. 032/711-180

домар
УСЛОВИ: IV степен стручне спреме, техничке, машинске
или електро струке. Уз пријаву на конкурс кандидат треба да приложи: оверен препис дипломе о стручној спреми
(фотокопију); уверење о држављанству (оригинал или оверену фотокопију); краћу биографију са прегледом кретања
у служби. Уверење о здравственој способности доставља
изабрани кандидат пре заснивања радног односа. Уверење
о неосуђиваности прибавља школа. Пријаве са доказима о
испуњавању услова слати на адресу школе. Рок за пријављивање је 8 дана од дана објављивања огласа. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узети у разматрање. Ближе
информације могу се добити на број телефона: 032/711-180.
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Машинско-електротеХниЧка
школа
35250 Параћин, Бранка Крсмановића бб
тел. 035/563-445

Хигијенски радник

на одређено време до повратка одсутног
радника
УСЛОВИ: I степен стручне спреме, основна школа. Кандидат
поред општих услова прописаних законом треба да испуњава и услове прописане у чл. 120 Закона о основама система
образовања и васпитања. Пријаве са доказима о испуњавању услова слати на адресу школе или доставити лично
секретаријату школе. Рок за пријављивање је 8 дана од дана
објављивања огласа. Неблаговремене и непотпуне пријаве
неће се узети у разматрање.

јаГодина
ош „бранко радиЧеВиЋ“

Финансијско-административни
радник

на одређено време ради замене
запосленог одсутног преко 60 дана
УСЛОВИ: IV степен стручне спреме, да кандидат испуњава услове прописане у чл. 120 Закона о основама система
образовања и васпитања. Уз пријаву на конкурс приложити:
уверење о држављанству РС (оригинал или оверену фотокопију), не старије од 6 месеци од дана објављивања конкурса, диплому о стеченом одговарајућем образовању (оверену
фотокопију), радну биографију. Пријаве и документацију
доставити у затвореној коверти, са назнаком: „За конкурс
за финансијско-административног радника“. На полеђини
коверте назначити своје име, презиме и адресу. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узети у разматрање.

35273 Бунар
тел. 035/271-215

школа за МузиЧке таленте

наставник музичке културе

наставник виолончела

35230 Ћуприја, Милице Ценић бб

са 50% радног времена, за рад у матичној
школи и подручном одељењу школе у
Драгоцвету
УСЛОВИ: Услови за избор у погледу стручне спреме прописани су чланом 8 Закона о основама система образовања и васпитања и Правилником о врсти стручне спреме наставника и
стручних сарадника у основној школи.

домар

за рад у матичној школи
УСЛОВИ: II, III или IV степен стручне спреме, електро, столарске или водоинсталатерске струке и положен испит за
руковаоца котловима за централно грејање на чврсто гориво.

радник на одржавању хигијене

са 60% радног времена, за рад у
подручном одељењу школе у Међуречу
УСЛОВИ: I степен стручне спреме, завршена основна школа.

осноВна школа
„десанка МаксиМоВиЋ“
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ош „драГиша МишоВиЋ“

ОСТАЛО: Сви кандидати треба да испуњавају услове из члана 24 Закона о раду и члана 120 Закона о основама система образовања и васпитања. Уз пријаву кандидат подноси:
оригинал или оверену фотокопију доказа о стручној спреми,
оригинал и оверену фотокопију уверења о држављанству,
оригинал или оверену фотокопију извода из матичне књиге рођених. Лекарско уверење доставља кандидат који буде
изабран, пре закључења уговора о раду. Пријава са доказима
о испуњености услова подноси се на адресу школе. Ближа
обавештења могу се добити у школи и на број телефона:
035/271-215.

ош „Ђура ЈакшиЋ“

на одређено време до повратка радника
који користи право на породиљско
одсуство, а најдуже до 24.12.2012. године
УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, дипл. музичар-виолончелиста; држављанство Републике Србије. Уз пријаву
на конкурс доставити: биографију, извод из матичне књиге
рођених, уверење о држављанству (не старије од 6 месеци),
диплому или уверење о стеченом стручном образовању,
уверење да се против кандидата не води истрага и да није
подигнута оптужница (не старије од 6 месеци). Сва документа поднети у оригиналу или као оверене фотокопије. Пријаве
слати на горенаведену адресу, са назнаком: „За конкурс“. Рок
за пријаву је 8 дана од дана објављивања конкурса.

ош „13. октобар“

35230 Ћуприја, Алексе Шантића бб
тел. 035/8472-477

Финансијско-књиговодствени радник
УСЛОВИ: IV степен стручне спреме, радно искуство на сродним пословима.

Помоћни радник-спремачица
2 извршиоца

УСЛОВИ: I степен стручне спреме, завршена основна школа.
ОСТАЛО: да кандидат испуњава услове утврђене у чл. 120
Закона о основама система образовања и васпитања. Уз
пријаву на оглас доставити: кратку биографију, оверен препис или оверену фотокопију дипломе о стеченом образовању и уверење о држављанству Републике Србије. Пријаве
са потребном документацијом слати на адресу школе, у року
од 8 дана од дана објављивања огласа. Неблаговремене и
непотпуне пријаве неће се разматрати.

КиКинда

35250 Параћин, Раваничка 3
тел. 035/562-710

наставник разредне наставе

на одређено време до повратка одсутне
запослене са боловања

наставник енглеског језика (за први
циклус)
на одређено време до повратка одсутне
запослене са боловања

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, у складу са Правилником о врсти стручне спреме наставника и стручних сарадника
у основној школи; да кандидат испуњава услове утврђене у
чл. 120 Закона о основама система образовања и васпитања.
Уз пријаву кандидат треба да достави следећа документа:
краћу биографију, оверену копију дипломе о стеченом високом образовању, извод из матичне књиге рођених, уверење
о држављанству (не старије од 6 месеци). Копије морају бити
оверене. Уверење о психичкој, физичкој и здравственој способности за рад са ученицима доставља се пре закључења
уговора о раду. Проверу психофизичких способности кандидата за рад са децом и ученицима извршиће надлежна служба за запошљавање. Непотпуне и неблаговремене пријаве
неће се узети у разматрање.

доМ уЧеника средЊиХ школа
„никола ВоЈВодиЋ“
23300 Кикинда, Бранка Вујина 13

радник обезбеђења
УСЛОВИ: III или IV степен стручне спреме, пријава; доказ о
школској спреми, уверење о држављанству (не старије од 6
месеци); уверење да кандидат није под кривичном истрагом
(не старије од 6 месеци); уверење да није осуђиван правоснажном пресудом за кривично дело за које је изречена безусловна казна затвора у трајању од 6 месеци, и за које није, у
складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање (не
старије од 6 месеци); лекарско уверење о радној способности
(не старије од 6 месеци). Све доказе доставити у оригиналу,
који ће по завршетку избора бити враћени кандидату.
ОСТАЛО: Послови и радни задаци су: одговоран је за обезбеђење објекта, имовине Дома и корисника услуга Дома;
контролише, обилази и обезбеђује простор и опрему Дома од
провалних крађа; пријављује провале, штете органима МУПа и директору Дома; сарађује са службама Дома, органима
МУП-а и другим надлежним органима; по потреби врши преглед и претрес запослених и корисника услуга Дома и њихових пртљага; води све потребне евиденције; прати преглед
дешавања уз помоћ постављеног видео надзора; обавља и
друге послове по налогу директора Дома; за свој рад одговоран је референту сараднику за помоћно-техничко особље
и директору Дома.
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наука и образовање

сенЋанска ГиМназиЈа
24400 Сента, Главни трг 12
тел. 024/811-751
е-mail: gimnazija@sksyu.net

наставник рачунарства и
информатике
УСЛОВИ: да кандидат испуњава услове утврђене у чл. 120
Закона о основама система образовања и васпитања; одговарајуће образовање у наведеном занимању; знање мађарског
језика. Кандидат уз пријаву треба да достави уверење о стеченом образовању и уверење да је држављанин Републике
Србије. За изабраног кандидате установа ће прибавити уверење о некажњавању. Уверење о здравственој способности
приложиће кандидат који буде изабран по расписаном конкурсу, а пре потписивања уговора о раду. Пријаве на конкурс
слати на горенаведену адресу школе-препоручено. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узети у разматрање.

Предшколска устаноВа
„драГоЉуб удиЦки“
23300 Кикинда, Доситејева 43
тел. 0230/22-530

Педагошки асистент

на одређено време до 31.08.2012. године
УСЛОВИ: IV степен стручне спреме, завршено средње образовање; да кандидат испуњава услове прописане у чл. 120
Закона о основама система образовања и васпитања; познавање ромског језика. Уз пријаву кандидат треба да приложи следећу документацију (у оригиналу или оверене фотокопије): сведочанство о завршеном средњем образовању,
извод из матичне књиге рођених (не старији од 6 месеци),
уверење о држављанству (не старије од 6 месеци), сертификат о завршеном уводном моделу (обуци) за педагошког
асистента, у складу са Правилником о програму обуке за
педагошког асистента („Сл. гласник РС-Просветни гласник“,
бр. 11/2010). Уверење о неосуђиваности установа ће прибавити по службеној дужности, а лекарско уверење доставља
само изабрани кандидат, пре закључења уговора о раду.
Пријаве са кратком биографијом и потребном документацијом доставити на горенаведену адресу. Неблаговремене и
непотпуне пријаве, као и пријаве са приложеним неовереним
фотокопијама, неће се узимати у разматрање.

КосовсК а м и Т р ови ц а
деЧиЈи ВртиЋ „баМби“
38217 Сочаница
тел. 028/87-321

Медицинска сестра-васпитач

на одређено време до повратка запослене
са породиљског одсуства
УСЛОВИ: IV степен стручне спреме, у складу са Правилником о врсти стручне спреме васпитача, медицинских сестара
и стручних сарадника у дечијем вртићу. Кандидат мора да
испуњава услове прописане чл. 8, 120 и 122 Закона о основама система образовања и васпитања. Уз пријаву на конкурс поднети: доказ о завршеној стручној спреми, уверење
о држављанству (не старије од 6 месеци), извод из матичне
књиге рођених. Кандидат мора да испуњава и услове предвиђене Правилником о превентивној здравственој заштити.
Фотокопије морају бити оверене. Потврду о неосуђиваности
прибавља установа. Потврду о психичкој, физичкој и здравственој способности изабрани кандидат доставља пре закључења уговора, а проверу психофизичких способности кандидата вршиће Национална служба за запошљавање. Конкурс
је отворен 8 дана од дана објављивања у публикацији
„Послови“. Пријаве доставити на горенаведену адресу. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узети у разматрање.

Предшколска устаноВа
„наше дете“
38228 Зубин Поток, Колашинских кнежева бб
тел. 028/460-067

Медицинска сестра

на одређено време до повратка радница
са породиљског одсуства
2 извршиоца
УСЛОВИ: IV степен стручне спреме, медицинска сестра, смер
општи васпитачки.

секретар

на одређено време до положеног
стручног испита
УСЛОВИ: VII степен стручне спреме, дипломирани правник.

ОСТАЛО: Поред посебних услова, кандидати треба да доставе и доказе о општим условима предвиђеним Законом о раду
(фотокопија дипломе о стручној спреми, уверење о држављанству, уверење да кандидат није осуђиван и да није под
истрагом, уверење о здравственој способности и извод из
матичне књиге рођених). Рок за пријаву је 8 дана од дана
објављивања огласа. Пријаве слати на горенаведену адресу.

ваности прибавља школа по службеној дужности. Проверу
психофизичких способности за рад са децом и ученицима
врши надлежна служба за запошљавање, у року од 8 дана
од дана истека рока за подношење пријаве. Пријаве поднети
школи, у року од 8 дана од дана објављивања, лично или на
адресу школе. Непотпуна и неблаговремена документа неће
се разматрати.

ош „зенуни“

униВерзитет у Приштини
МедиЦински Факултет

Брод

директор
УСЛОВИ: да кандидат има високо образовање; лиценцу
за наставника, педагога или психолога; положен испит за
директора установе и најмање пет година радног стажа у
области образовања и васпитања. Пријаве поднети секретару школе који ће их примати у конкурсном року. Конкурс је
отворен 15 дана од дана објављивања. Кандидат је дужан
да поднесе следећу документацију: доказ о стручној спреми-оверена копија дипломе; лиценца-оверена копија; доказ
о положеном испиту за директора-оверена копија; доказ о
радном искуству-оверена копија радне књижице и остала
документа која су потребна за заснивање радног односа.
Пријаве које буду поднете после истека рока и које су непотпуне неће бити разматране.

теХниЧка школа
„никола тесла“
38218 Лепосавић, Немањина 29/а
тел. 028/83-562

наставник практичне наставе за
подручје рада Машинство и обрада
метала
за једну половину радног времена

УСЛОВИ: Кандидати који конкуришу треба да испуњавају
услове у складу са чланом 120 Закона о основама система образовања и васпитања („Сл. гласник РС“, бр. 72/09
и 52/11). Уз пријаву на конкурс поднети: доказ о завршеној стручној спреми, потврду о положеном стручном испиту (лиценца), извод из матичне књиге рођених, уверење о
држављанству. Лекарско уверење кандидат доставља пре
закључења уговора о раду. Конкурс је отворен 8 дана од
дана објављивања. Пријаве слати на адресу школе. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узимати у разматрање.

ош „баноВиЋ страХиЊа“
38216 Бањска

наставник српског језика
УСЛОВИ: VII степен стручне спреме, по Правилнику о врсти
стручне спреме наставника и стручних сарадника у основној
школи, да кандидат испуњава услове из члана 120 Закона
о основама система образовања и васпитања. Приликом
пријаве на конкурс, кандидат прилаже: диплому о стеченом
образовању, извод из матичне књиге рођених, уверење о
држављанству, уверење да није осуђиван и под истрагом,
лекарско уверење. Непотпуне и неблаговремене пријаве
неће се узимати у разматрање. Рок за пријављивање је 8
дана.

Машинска школа
Приштина-Преоце
38204 Лапље Село

наставник биологије

38220 Косовска Митровица, Чика Јовина бб
(Здравствени центар Косовска Митровица)
тел. 028/422-154

наставник у звање ванредног
професора за ужу научну област
Физиологија
на одређено време од 60 месеци

наставник у звање доцента за ужу
научну област Хистологија
на одређено време од 60 месеци

асистент за ужу научну област
Патолошка физиологија
на одређено време од 36 месеци
2 извршиоца

УСЛОВИ: За наставнике: у звање наставника може бити
изабрано лице које има одговарајући стручни, академски,
односно научни назив и способност за рад. У звање доцента може бити изабрано лице које има научни назив доктора
наука и има научне и стручне радове објављене у научним
часописима или зборницима са рецензијама. У звање ванредног професора може бити изабрано лице које има научни
назив доктора наука, више научних радова од значаја за развој науке, објављених у међународним или водећим домаћим
часописима са рецензијама, оригинално стручно остварење
(пројекат, студију и сл.), односно руковођење и учешће у
научним пројектима, објављен уџбеник, монографију, практикум или збирку задатака за ужу научну област и више
радова саопштених на међународним или домаћим научним
скуповима. За асистенте: у звање асистента бира се студент
докторских студија или кандидат који има академски назив
магистра наука и који је претходне нивое студија завршио
са укупном просечном оценом најмање осам и који показују
смисао за наставни рад. Изузетно, за наставу на клиничким
предметима високошколска установа бира у звање асистента
лице са завршеном одговарајућом здравственом специјализацијом. Ови услови утврђени су Законом о високом образовању и Статутом Медицинског факултета у Приштини. Конкурс је отворен 15 дана од дана објављивања. Пријаве слати
на горенаведену адресу.

КраГ УјЕвац
Филолошко-уМетниЧки
Факултет
34000 Крагујевац, Јована Цвијића бб
тел. 034/500-125, 500-126

сарадник у звање вишег уметничког
сарадника(пијанисте) за ужу
уметничку област клавир (за рад
на студијском програму гудачки
инструменти и студијском програму
соло певање)

за 2 часа

на одређено време од 5 година

наставник филозофије

УСЛОВИ: Високо образовање из области за коју се бира, са
укупном просечном оценом најмање 08,00, високи уметнички резултати и изразита способност за уметничку сарадњу и
наставни рад. За избор у звање вишег уметничког сарадника
предвиђена је аудиција.

за 2 часа

наставник екологије
за 1 час

наставник српског језика и
књижевности

за 5 часова, на одређено време до
повратка раднице са породиљског
одсуства и одсуства са рада ради неге
детета
УСЛОВИ: Уз пријаву на конкурс доставити: оверену фотокопију дипломе, извод из матичне књиге рођених (оверена
копија), уверење о држављанству (оверена копија), фотокопију личне карте (оверена копија).
Напомена: лекарско уверење доставити пре закључења уговора о раду (не старије од 6 месеци), уверење о неосуђи-

ОСТАЛО: документа која је потребно доставити: пријава
на конкурс; биографија и стручна биографија (на CD-u и у
штампаној форми); оверена копија диплома; оверена копија
извода из матичне књиге рођених; уверење о држављанству
(оригинал); потврда надлежног органа (Полицијске управе)
да кандидат није осуђиван; мишљење студената формирано на основу анкете (за кандидате који имају педагошко
искуство у високошколској установи); за кандидате који се
бирају у звање доцента, а немају педагошко искуство у високошколској установи предвиђено је приступно предавање.
Фотокопије докумената морају бити оверене и не старије
од 6 месеци. Непотпуне и неблаговремене пријаве, као и
документација кандидата која не испуњава услове конкурса неће се узимати у разматрање. Сва документација и оригинални радови достављају се Служби за опште и правне
послове ФИЛУМ-а, у згради Друге крагујевачке гимназије
или поштом.
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наука и образовање

униВерзитет у краГуЈеВЦу
Природно-МатеМатиЧки
Факултет
34000 Крагујевац, Радоја Домановића 12
тел. 034/336-223

Ванредни професор за ужу научну
област Математичка анализа
са применама, у институту за
математику и информатику
факултета
на одређено време 5 година

УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме, докторат из области
математичких наука. Остали услови утврђени су Законом
о високом образовању („Сл. гласник РС“, бр. 76/05, 100/07,
97/08 и 44/10), 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. Кандидати поред општих услова
треба да испуњавају и посебне услове прописане законом
и наведеним општим актима. Уз пријаву неопходно је доставити: биографију са подацима о досадашњем раду, оверену
фотокопију дипломе о стеченој одговарајућој стручној спреми и списак и сепарате објављених радова, односно радова
за који поседују потврду да су прихваћени за објављивање
до момента пријаве на конкурс. Кандидати су 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. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће
се разматрати.

ош „ЈоВан ПоПоВиЋ“
37000 Крушевац, Балканска 56
тел. 037/448-050

наставник хемије

за 70% радног времена, на одређено
време ради замене одсутног запосленог
УСЛОВИ: Одговарајући степен стручне спреме, одређеног
занимања према Правилнику о врсти стручне спреме наставника и стручних сарадника у основној школи и члану 8 Закона о основама система образовања и васпитања, кандидат
треба да испуњава услове предвиђене чланом 120 Закона о
основама система образовања и васпитања. Уз пријаву кандидат треба да приложи: уверење о држављанству-не старије од 6 месеци, оригинал или оверену фотокопију; извод из
матичне књиге рођених; оригинал или оверену фотокопију
дипломе о стеченој стручној спреми. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узети у разматрање.

Предшколска устаноВа
„ПаХуЉиЦе“
37220 Брус, Јосифа Панчића бб
тел. 037/826-527

Хигијеничар

на одређено време ради замене одсутног
запосленог преко 60 дана
УСЛОВИ: НК - I степен стручне спреме (основно образовање); да кандидат испуњава услове утврђене у чл. 120
Закона о основама система образовања и васпитања. Рок за
пријављивање је 8 дана од дана објављивања огласа. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати.

ош „ХероЈ Мирко тоМиЋ“

Професор разредне наставе

Помоћни радник

УСЛОВИ: VII/1 или VI степен стручне спреме, у складу са
Правилником о врсти стручне спреме наставника и стручних
сарадника у основној школи („Просветни гласник РС“, бр.
6/96, 3/99, 10/02, 4/03, 20/04, 5/05, 2/07, 3/07, 4/07, 17/07,
20/07, 1/08, 4/08, 8/08, 11/08, 2/09, 4/09). Уз пријаву на конкурс кандидати су у обавези да доставе: уверење о држављанству Републике Србије (не старије од 6 месеци); диплому о стеченом одговарајућем образовању и извод из матичне
књиге рођених. Лекарско уверење о психичкој, физичкој и
здравственој способности за рад са ученицима доставља кандидат који заснује радни однос по конкурсу, пре закључења
уговора о раду, а уверење да кандидат није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дела утврђена у чл. 120 став 1
тачка 3 Закона о основама система образовања и васпитања
- прибавља установа. Тражена документа достављају се у
оригиналу или као оверене копије. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узети у разматрање. Број телефона за
информације: 034/335-464 (секретар школе).

КрУШЕвац
ош „ВладислаВ саВиЋ Јан“
37201 Паруновац, Душана Шошића 3
тел. 037/886-155

Професор географије
за 5% радног времена

Професор француског језика

за 55% радног времена, на одређено
време до повратка извршиоца са
законског одсуства
УСЛОВИ: Поред општих услова, кандидати морају да испуњавају и услове у складу са Правилником о степену и врсти
стручне спреме наставника и стручних сарадника у основној
школи.

спремачица

за 90% радног времена
УСЛОВИ: Завршена основна школа.
ОСТАЛО: Кандидати треба да испуњавају услове предвиђене
чланом 120 Закона о основама система образовања и васпитања. Пријаве са краћом биографијом и доказима о испуњавању услова конкурса (доказ о стручној спреми, уверење о
држављанству) слати на наведену адресу. Уверење да кандидат није осуђиван прибавља школа. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узети у разматрање.

46

| број 457 | 21.03.2012.

ОСТАЛО: кандидати треба да испуњавају услове предвиђене
чланом 120 Закона о основама система образовања и васпитања. Рок за пријављивање је 8 дана од дана објављивања конкурса. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се
узети у разматрање. Уз пријаву на конкурс кандидати треба
да приложе: доказ о поседовању држављанства Републике
Србије (уверење о држављанству и извод из матичне књиге рођених); оверен препис/фотокопију дипломе о стеченој
стручној спреми; оверен препис/фотокопију уверења о положеном стручном испиту, односно испиту за лиценцу (осим за
приправнике и друга лица која могу засновати радни однос
без положеног одговарајућег испита); потврду из суда.
Лекарско уверење се доставља пре закључивања уговора о
раду. Пријаве слати поштом или лично доставити на адресу
школе. Ближе информације о конкурсу могу се добити код
секретара школе или на број телефона: 016/210-710.

ош „бора станкоВиЋ“
16203 Вучје
тел. 016/3427-124

ош „Вук ст. караџиЋ“
34000 Крагујевац, Чегарска 3
тел. 034/335-464

логије, дипломирани хемичар опште хемије, дипломирани
хемичар за истраживање и развој, дипломирани физикохемичар, дипломирани хемичар, смер хемијско инжењерство,
професор биологије и хемије, професор физике и хемије за
основну школу, дипломирани професор биологије и хемије и
дипломирани хемичар-професор хемије.

37258 Доњи Крчин
тел. 037/795-180

за рад у Залоговцу

Помоћни радник

на одређено време до повратка одсутног
радника, са 50% радног времена, за рад у
Горњем Крчину
УСЛОВИ: да кандидат испуњава услове утврђене у чл. 68 и
120 Закона о основама система образовања и васпитања; да
испуњава услове у погледу стручне спреме: основно образовање. Уз пријаву на оглас приложити: уверење о држављанству (не старије од шест месеци); извод из матичне књиге
рођених; оверен препис/ фотокопију сведочанства о стеченом основном образовању. Пријаву са доказима о испуњавању услова доставити на горенаведену адресу, у року од 8
дана од дана објављивања, са назнаком: „За оглас“. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узети у разматрање.
Ближе информације о огласу могу се добити на број телефона: 037/795-180.

домар
УСЛОВИ: Кандидати треба да испуњавају следеће услове:
IV или III степен, столарске, дрвопрерађивачке, електро,
машинске, пољопривредене или грађевинске струке; да
испуњавају услове предвиђене чланом 120 Закона о основама система образовања и васпитања.
ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс кандидати треба да приложе: доказ о поседовању држављанства РС; извод из матичне
књиге рођених; доказ о одговарајућем образовању; доказ да
имају психичку, физичку и здравствену способност за рад
са децом и ученицима подноси се пре закључења уговора
о раду; доказ да кандидат није осуђиван прибавља школа.
Рок за пријављивање је 8 дана од дана објављивања конкурса. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узети у
разматрање. Ближе информације о конкурсу могу се добити
код секретара школе или на број телефона: 016/3427-124.

ПоништеЊе оГласа
Висока струкоВна
школа за текстил
16000 Лесковац, Вилема Пушмана 17
тел. 016/233-911

Оглас објављен 12.10.2011. године у публикацији
„Послови“, поништава се за радно место: наставник
вештина за текстилну технологију, на одређено време од три године.

ош „Партизански доМ“
Доњи Бучумет, 16240 Медвеђа
тел. 069/7774-437

директор

на мандатни период од 4 године

лЕсКовац
ош „радоВан коВаЧеВиЋ“

16248 Леце
тел. 016/210-710

наставник физике

са 30% радног времена
УСЛОВИ: VII/1 степен, професор физике, дипломирани
физичар, професор физике и хемије, дипломирани педагог за физику и хемију, професор физике и основе технике,
дипломирани педагог за физику и основе технике, професор
физике и математике, дипломирани астрофизичар, дипломирани физичар за примењену физику и информатику, професор физике и хемије за основну школу, професор физике
и основа технике за основну школу, дипломирани физичар
за примењену физику, професор физике за средњу школу,
дипломирани физичар истраживач, дипломирани професор
физике и хемије за основну школу, дипломирани професор
физике и основа технике за основну школу, дипломирани
физичар за општу физику, дипломирани физичар за теоријску и експерименталну физику, дипломирани педагог за
физику и општетехничко образовање ОТО и дипломирани
астроном, смер астрофизика.

наставник хемије

са 20% радног времена
УСЛОВИ: VII/1 степен, дипломирани хемичар, професор
хемије, професор хемије и физике, професор хемије и био-

УСЛОВИ: На конкурс за избор директора школе може да се
пријави кандидат који испуњава услове предвиђене чл. 8
став 2 и чл. 59 став 5 и чл. 120 Закона о основама система образовања и васпитања („Сл. гласник РС“, бр. 72/09 и
52/10) и опште услове: да има одговарајуће образовање стечено на студијама другог степена (дипломске академске студије-мастер, специјалистичке академске студије или специјалистичке струковне студије), у складу са Законом о високом
образовању („Сл. гласник РС“, бр. 76/05, 100/07-аутентично
тумачење и 97/08), почев од 10. септембра 2005. године или
на основним студијама у трајању од најмање 4 године, по
пропису који је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. године за наставнике те врасте школе и подручја
рада, за педагога и психолога; обука и положен испит за
директора установе, најмање 5 година рада у установи на
пословима образовања и васпитања, након стеченог одговарајућег образовања, да поседује дозволу за рад (лиценцу
или стручни испит), да није осуђиван у складу са одредбом
чл. 120 ст. 1 тачка 3 ЗОСОВ (уверење прибавља установа). Уз
пријаву на конкурс доставити: биографске податке, односно
радну биографију, диплому о завршеном одговарајућем
образовању (оригинал или оверену копију), уверење о положеном испиту за лиценцу или стручном испиту за наставника или стручног сарадника (оригинал или оверену копију),
потврду о раду у области образовања, уверење о држављанству (оригинал или оверену копију-не старије од 6 месеци),
извод из матичне књиге рођених, лекарско уверење да има
психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом
и ученицима (не старије од 6 месеци), уверење да се против
кандидата не води истражни или кривични поступак; остала
документа која могу послужити приликом доношења одлуке
о избору. Рок за пријаву је 15 дана од дана објављивања.

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

наука и образовање

средЊа шк,ола ГрделиЦа
16220 Грделица, 29. новембра бб
тел. 016/3426-161

Професор математике
са 50% радног времена

УСЛОВИ: Кандидат треба да има одговарајућу високу стручну спрему, звање: професор математике; дипломирани
математичар; дипломирани математичар за рачунарство и
информатику; дипломирани математичар за теоријску математику и примене; дипломирани математичар-информатичар. Кандидати треба да испуњавају и услове на основу
чл. 120 Закона о основама система образовања и васпитања
(„Сл. гласник РС“, бр. 72/09, 52/11). Кандидат уз пријаву
доставља следећа документа: оригинал или оверен препис
дипломе (као доказ о одговарајућем образовању); извод из
матичне књиге рођених; држављанство Републике Србије,
доказ да није осуђиван и да се против њега не води истрага.
Доказ о испуњености услова из тачке 2 (психичка, физичка
и здравствена способност за рад са децом и ученицима) кандидат подноси пре закључења уговора о раду. Пријаве са
потребном документацијом доставити у року од 8 дана од
дана објављивања у публикацији „Послови“, на адресу школе, са назнаком: „За конкурс“. Све потребне информације
могу се добити на број тел. 016/3426-161.

осноВна школа
„станиМир ВеЉкоВиЋ зеле“
16205 Бојник, Стојана Љубића 2
тел. 016/821-135

наставник разредне наставе
УСЛОВИ: поседовање одговарајућег образовања у складу
са одредбама Закона о основама система образовања и васпитања и Правилника о врсти стручне спреме наставника и
стручних сарадника у основној школи; да кандидат испуњава
услове прописане у чл. 120 Закона о основама система образовања и васпитања. Рок за пријављивање је 8 дана од дана
објављивања конкурса. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узети у разматрање. Потпуном пријавом сматра се
пријава која садржи: доказ о држављанству РС (уверење о
држављанству или извод из матичне књиге рођених), оверен
препис или оверену фотокопију дипломе о стеченом образовању. У пријави обавезно навести контакт телефон. Одлуку
о избору кандидата директор ће донети у року од 30 дана од
дана истека рока за подношење пријава. Пријаве слати на
адресу школе. Ближе информације о конкурсу могу се добити
код секретара школе и на број телефона: 016/821-135.

ош „никола скобаЉиЋ“
16203 Велико Трњане
тел. 016/242-368

наставник математике

са 66,66% радног времена

ош „синиша ЈаниЋ“

16210 Власотинце, Михајла Михајловића 1

благајник
УСЛОВИ: IV степен стручне спреме, средња економска школа, најмање годину дана радног искуства на пословима благајне; кандидат треба да има општу здравствену способност,
физичку, психичку и здравствену способност за рад са децом
и ученицима (доказ о испуњености овог услова подноси се
пре закључења уговора о раду), да није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дела из чл. 120 став 1 тачка 3
Закона о основама система образовања и васпитања (доказ
прибавља школа). Уз пријаву доставити (у пријави обавезно написати свој матични број-ЈМБГ): оверену фотокопију
дипломе о стеченој стручној спреми, уверење о држављанству и потврду о радном искуству на пословима благајне.

ош „бора станкоВиЋ“
16254 Богојевце, Владе Ђокића бб

наставник информатике

са 10% радног времена, за рад у матичној
школи у селу Богојевцу

наставник енглеског језика у првом
циклусу основног образовања

са 40% радног времена, за рад у
издвојеним одељењима у селу Навалин
и селу Дрћевац и матичној школи у селу
Богојевцу
УСЛОВИ: Кандидат треба да има одговарајуће образовање,
односно да поседује VII/1 степен стручне спреме, у складу
са чл. 8 Закона о основама система образовања и васпитања
(„Сл. гласник РС“, бр. 72/09 и 52/11) и Правилником о врсти
стручне спреме наставника и стручних сарадника у основној
школи („Сл. гласник РС-Просветни гласник“, бр. 6/96, 3/99,
10/2002, 4/2003, 20/2004, 5/2005, 2/2007, 3/2007, 4/2007,
17/2007, 20/2007, 1/2008, 4/08, 6/08, 8/08, 11/08, 2/09, 4/09,
9/09, 3/10) и да испуњава све услове прописане чл. 120 Закона о основама система образовања и васпитања. Уз пријаву
са кратком биографијом приложити: оверен доказ о стеченој
стручној спреми - диплома; уверење о држављанству - не
старије од 6 месеци; извод из матичне књиге рођених (нови)
или оверену копију извода. Потврду да лице није осуђивано
прибавља школа по службеној дужности од надлежне полицијске управе. Лекарско уверење подноси се пре закључења
уговора о раду, и то од стране кандидата који је примљен
по конкурсу. Проверу психофизичких способности за рад са
децом и ученицима обавиће надлежна служба за запошљавање у Лесковцу, са кандидатима које упути директор школе,
након извршеног избора кандидата који испуњавају услове
конкурса. Рок за подношење пријава је 8 дана од дана објављивања у публикацији „Послови“. Оверене копије поднетих
доказа уз пријаву не смеју бити старије од 6 месеци. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се разматрати. Пријаве
се могу поднети лично или на адресу школе, у затвореној
коверти, са назнаком: „За конкурс“.

наставник разредне наставе
библиотекар

на одређено време до истека мандата
директора школе, а најдуже до
05.12.2015. године

Помоћни радник

на одређено време, односно до
правоснажности пресуде у радном спору

школа за осноВно
образоВаЊе одраслиХ
„доситеЈ обрадоВиЋ“
16000 Лесковац, Влајкова 24
тел. 016/215-771

наставник хемије

домар

са 15% радног времена, за рад у
територијално издвојеном одељењу у
Лебану

УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава следеће услове: да
има држављанство Републике Србије; да испуњава услове
у погледу стручне спреме сходно Закону о основама система образовања и васпитања и Правилнику о врсти стручне
спреме наставника и стручних сарадника у основној школи;
да има психичку, физичку и здравствену способност за рад са
децом и ученицима; да није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дела из чл. 120 ст. 1 тачка 3 Закона о основама система образовања и васпитања („Сл. гласник РС“,
бр. 72/2009). Проверу психофизичких способности за рад са
децом и ученицима врши надлежна служба за послове запошљавања, применом стандардизованих поступака. Докази о
испуњености услова из тач. 1 и 2 подносе се уз пријаву на
конкурс, из тачке 3 пре закључења уговора о раду, а доказ
из тачке 4 прибавља школа. Рок за пријављивање је 8 дана
од дана објављивања конкурса. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узети у разматрање. Уз пријаву на конкурс
приложити: уверење о држављанству; оверен препис/фотокопију дипломе о стеченој стручној спреми. Ближе информације могу се добити на број телефона: 016/242-368.

УСЛОВИ: Општи услови: прописани Законом о раду Републике Србије. Посебни услови: кандидат треба да има одговарајуће образовање у складу са чланом 8 Закона о основама система образовања и васпитања („Сл. гласник РС“,
бр. 72/2009 и 52/2011), чланом 69 Закона о основној школи („Сл. гласник РС“, бр. 50/92, 53/93, 67/93, 48,94, 66/94,
22/02, 62/03, 64/03, 101/05 и 72/09) и Правилником о врсти
стручне спреме наставника и стручних сарадника у основној
школи („Сл. гласник РС - Просветни гласник“, бр. 6/96, 3/99,
10/02, 4/03, 20/04, 5/05, 2/07, 3/07, 4/07, 17/07, 20/07, 1/08,
4/08, 6/08, 8/08, 11/08, 2/09, 4/09, 9/09 и 3/10); да испуњава
услове утврђене у чл. 120 Закона о основама система образовања и васпитања; да поседује организаторске способности
за окупљање полазника и формирање одељења. Документа која кандидат треба да приложи приликом конкурисања:
пријава, која треба да садржи кратку биографију кандидата
(између осталог и податке: име и презиме, име оца, мајке,
јединствени матични број грађана, адресу становања, место
рођења, девојачко презиме-за кандидаткиње, контакт телефон); диплома о стеченој стручној спреми, оригинал или
оверена фотокопија; извод из матичне књиге рођених на
трајно важећем обрасцу, оригинал или оверена фотокопија;
уверење о држављанству Републике Србије, оригинал или

на одређено време, до правоснажности
пресуде у радном спору

оверена фотокопија-не старије од 6 месеци. Доказ о испуњености услова у погледу психичке, физичке и здравствене способности за рад са децом и ученицима (лекарско уверење),
доставља кандидат након доношења одлуке о избору, а пре
закључивања уговора о раду. Доказ да кандидат није осуђиван пресудом за кривична дела наведена у чл. 120 став 1
тачка 3 Закона о основама система образовања и васпитања,
прибавља школа по службеној дужности. Кандидати који
испуњавају услове конкурса дужни су да прођу претходну
проверу психофизичких способности за рад са децом и ученицима, коју врши надлежна служба за послове запошљавања, применом стандардизованих поступака, пре одлучивања по конкурсу. О датуму и времену провере кандидати ће
бити обавештени од стране школе.

спремач просторија
УСЛОВИ: Општи услови: прописани Законом о раду Републике Србије. Посебни услови: да кандидат има завршен I
степен стручне спреме, основна школа; да испуњава услове
утврђене у чл. 120 Закона о основама система образовања
и васпитања. Документа која кандидат треба да приложи
приликом конкурисања: пријава која треба да садржи кратку
биографију кандидата (између осталог и податке: име и презиме, име оца, име мајке, јединствени матични број грађана, адресу становања, место рођења, девојачко презиме-за
кандидаткиње, контакт телефон); сведочанство о завршеној
основној школи, оригинал или оверена фотокопија; извод из
матичне књиге рођених на трајно важећем обрасцу, офигинал или оверена фотокопија; уверење о држављанству Републике Србије-не старије од 6 месеци, оригинал или оверена
фотокопија. Доказ о испуњености услова у погледу психичке, физичке и здравствене способности за рад са децом и
ученицима (лекарско уверење), доставља кандидат након
доношења одлуке о избору, а пре закључења уговора о раду.
Доказ да кандидат није осуђиван правоснажном пресудом за
кривична дела наведена у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о
основама система образовања и васпитања, прибавља школа по службеној дужности.
ОСТАЛО: Рок за пријављивање је 8 дана од дана објављивања у публикацији „Послови“. Непотпуне и неблаговремене
пријаве неће се узети у разматрање. Пријаве са доказима
о испуњености услова конкурса доставити лично школи или
препорученом пошиљком на адресу школе. Ближе информације о конкурсу могу се добити лично у школи или на број
телефона: 016/215-771.

лоЗница
ош „Вук караџиЋ“

15300 Лозница, Филипа Кљајића 45
тел. 015/877-202

наставник разредне наставе

на одређено време до повратка раднице
са породиљског боловања
УСЛОВИ: Кандидат треба да има одговарајућу стручну спрему и звање у складу са Законом о основама система образовања и васпитања и Правилником о врсти стручне спреме
наставника и стручних сарадника у основној школи („Службени гласник РС-Просветни гласник“, бр. 6/96, 3/99, 10/02,
4/03, 20/04, 5/05, 2/07, 3/07, 4/07, 17/07, 20/07, 1/08, 4/08,
6/08, 8/08, 11/08, 2/09, 4/09 и 3/10), односно висока или
виша стручна спрема и звање: професор разредне наставе,
наставник разредне наставе, професор педагогије са претходно завршеном педагошком академијом или учитељском
школом, професор разредне наставе и енглеског језика за
основну школу; да испуњава услове прописане у чл. 120
Закона о основама система образовања и васпитања. Као
доказе о испуњавању услова, кандидат подноси уз пријаву:
оверену фотокопију дипломе или уверења о стеченој стручној спреми; уверење о држављанству (оригинал или оверена
фотокопија)-не старије од 6 месеци, извод из матичне књиге
рођених (оригинал или оверена фотокопија). Лекарско уверење се подноси пре закључења уговора о раду. Уверење
о неосуђиваности прибавља школа. Пријаве се подносе на
адресу школе, у року од 8 дана од дана објављивања огласа, са назнаком: „За конкурс“. Непотпуне и неблаговремене
пријаве неће се разматрати.
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наука и образовање

нови сад

ниШ
Природно-МатеМатиЧки
Факултет
18000 Ниш, Вишеградска 33
тел. 018/533-015

наставник у звању доцента за ужу
научну област рачунарске науке на
департману за рачунарске науке
на одређено време од 60 месеци

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

ПоништеЊе оГласа
осноВна школа
„сретен МладеноВиЋ Мика“

ВртиЋ и Предшколска
устаноВа „анЂео ЧуВар“
21000 Нови Сад, Камењар III бр. 7
е-mail: оffice@аndjeocuvar.com

Васпитач

на одређено време
УСЛОВИ: VII степен стручне спреме, положен стручни испит
за лиценцу за васпитаче, активно знање руског језика. Кандидати који прођу у други круг биће обавештени у року од
8 дана.

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

Расписује конкурс за изборе у звања и заснивање
радног односа за следећа радна места:

18000 Ниш, Шабачка 20
тел. 018/4535-300

доцент или ванредни професор
за ужу стручну, уметничку
односно научну област енергетска
електроника, машине и погони

Оглас објављен 07.03.2012. године у публикацији
„Послови“, поништава се за радна места: наставник
разредне наставе, и наставник енглеског језика.

доцент за ужу стручну, уметничку
односно научну област аутоматика и
управљање системима

ош „Витко и сВета“

УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме, електротехничке струке и услови прописани чланом 64 Закона о високом образовању.

18240 Гаџин Хан, Милоша Обилића бб
тел. 018/860-136

наставник српског језика

за 8 часова недељне норме, за рад
у издвојеном одељењу у Великом
Крчимиру
УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, професор, односно
дипломирани филолог за српскохрватски језик и југословенску књижевност; професор, односно дипломирани филолог
за југословенску књижевност и српскохрватски језик; професор, односно дипломирани филолог за југословенску и
општу књижевност; професор југословенске књижевности
са страним језиком; професор српског језика и књижевности; професор српске књижевности и језика; професор српске
књижевности и језика са општом књижевношћу; дипломирани филолог за књижевност и српски језик; дипломирани
филолог српског језика са јужнословенским језицима; дипломирани филолог за српски језик и књижевност; професор српског језика и књижевности са општом лингвистиком;
дипломирани филолог српске књижевности са јужнословенским књижевностима; професор српскохрватског језика
и опште лингвистике; професор за српскохрватски језик са
јужнословенским језицима; професор српскохрватског језика
са источним и западним словенским језицима; професор српскохрватског језика и југословенске књижевности за наставу
у школама у којима се образовно - васпитни рад изводи на
мађарском, односно русинском или румунском језику; професор српског језика и књижевности у одељењима за националне мањине.

наставник математике

за 8 часова недељне норме, за рад
у издвојеном одељењу у Великом
Крчимиру
УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, професор математике; дипломирани математичар; дипломирани математичар
за теоријску математику и примене; дипломирани математичар - информатичар; професор математике и рачунарства;
дипломирани математичар за математику економије; професор информатике - математике; дипломирани математичар
- астроном; дипломирани математичар - примењена математика; дипломирани информатичар.
ОСТАЛО: Кандидати треба да испуњавају услове предвиђене
чланом 120 Закона о основама система образовања и васпитања. Кандидати уз пријаву треба да доставе: оверену фотокопију дипломе; уверење о држављанству; извод из матичне
књиге рођених/венчаних. Лекарско уверење доставља изабрани кандидат пре закључења уговора о раду. Све фотокопије морају бити оверене од стране надлежног органа. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати.
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доцент за ужу стручну, уметничку,
односно научну област квалитет,
ефективност и логистика
УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме, техничке струке,
област Индустријско инжењерство и менаџмент (Квалитет,
ефективност и логистика) и услови прописани чланом 64
Закона о високом образовању.

асистент за ужу стручну, уметничку,
односно научну област електрична
мерења
УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, струке молекуларни
биолог, искуство у настави у трајању од 3 године и услови
прописани чланом 72 Закона о високом образовању.

асистент за ужу стручну, уметничку,
односно научну област инжењерство
заштите животне средине
УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, дипл. инжењер мастер заштите животне средине, 5 година искуства у настави
на високошколској установи, учешће на пројектима из области Обновљиви извори енергије и услови прописани чланом
72 Закона о високом образовању.

асистент за ужу стручну, уметничку,
односно научну област Производни
системи, организација и менаџменти
УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, мастер инжењер
индустријског инжењерства и инжењерског менаџмента,
уписане докторске студије на студијском програму Индустријско инжењерство и инжењерски менаџмент, радно
искуство у настави из уже научне области за коју се бира у
трајању од 3 године и услови прописани чланом 72 Закона о
високом образовању.

асистент за ужу стручну, уметничку,
односно научну област Мотори сус
УСЛОВИ: VII/2 степен стручне спреме, машинске струке, 3
године или више радног искуства у настави из уже научне
области за коју се бира и услови прописани чланом 72 Закона
о високом образовању.

асистент за ужу стручну, уметничку,
односно научну област Моторна
возила
УСЛОВИ: VII/2 степен стручне спреме, машинске струке, 3
године или више радног искуства у настави из уже научне
области за коју се бира и услови прописани чланом 72 Закона
о високом образовању.

асистент за ужу стручну, уметничку,
односно научну област Моторна
возила
УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, мехатроничке струке,
2 године или више радног искуства у настави из уже научне
области за коју се бира и услови прописани чланом 72 Закона
о високом образовању.

сарадник у настави за ужу стручну,
уметничку, односно научну
област теорије и интерпретације
геометријског простора у
архитектури и урбанизму
УСЛОВИ:VII/1 степен стручне спреме, архитектонске струкеинжењер архитектуре и услови прописани чланом 71 Закона
о високом образовању.

сарадник у настави за ужу стручну,
уметничку, односно научну област
Физика
УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, природно-математичке струке, смер Физика и услови прописани чланом 71 Закона
о високом образовању.

сарадник у настави за ужу стручну,
уметничку, односно научну област
Производни системи, организација и
менаџмент (Маркетинг менаџмент)
УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, економске струке,
смер Маркетинг - мастер економиста, просечна оцена на претходним нивоима студија 08,50 и више, уписане докторске
студије на студијском програму Индустријско инжењерство и
инжењерски менаџмент и услови прописани чланом 71 Закона о високом образовању.

истраживач сарадник за ужу
стручну, уметничку, односно научну
област Моторна возила
УСЛОВИ: VII/2 степен стручне спреме, већи број објављених
научних радова, искуство у раду на научно-истраживачким
пројектима у трајању од 3 године и услови прописани Правилником о поступку и начину вредновања и квантитавном
исказивању научно-истраживачких резултата истраживача.
ОСТАЛО: Приложити: молбу за избор у звање и пријем у
радни однос (навести прецизан назив уже научне области),
доказе о испуњености услова конкурса, краћу биографију,
фотокопије диплома, доказ о држављанству, списак објављених научних радова, књига и саме радове. Пријаве слати
на горенаведену адресу за сваки конкурс појединачно. Комисија ће разматрати само благовремене и потпуне пријаве.
Конкурс је отворен 15 дана од дана објављивања.

униВерзитет у ноВоМ саду
МедиЦински Факултет
ноВи сад
21000 Нови Сад, Хајдук Вељкова 3

Расписује конкурс за избор у звање и на радно место
за следеће уже научне области:

1. наставник за избор у звање
редовног професора за ужу
научну област Фармакологија са
токсикологијом

пуно радно време (40 сати на Факултету)

2. наставник за избор у звање
редовног професора за ужу научну
област Медицинска рехабилитација
радно време краће од пуног (15 сати на
Факултету)

3. наставник за избор у звање
редовног професора за ужу
научну област интерна медицина
(Пулмологија)

радно време краће од пуног (15 сати на
Факултету)

4. наставник за избор у звање
редовног професора за ужу научну
област онкологија

радно време краће од пуног (15 сати на
Факултету)
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наука и образовање
5. наставник за избор у звање
ванредног професора за ужу научну
област Педијатрија (адолесцентна
медицина)

на одређено време 5 година, радно време
краће од пуног (15 сати на Факултету)

6. Ванредни наставник за избор у
звање ванредног професора за ужу
научну област инфективне болести

на одређено време 5 година, радно време
краће од пуног (15 сати на Факултету)
2 извршиоца

7. наставник за избор у звање
ванредног професора за ужу научну
област стоматологија (ортопедија
вилица)

на одређено време 5 година, радно време
краће од пуног (39 сати на Факултету)

8. наставник за избор у звање
доцента за ужу научну област
Патолошка физиологија

на одређено време 5 година, радно време
краће од пуног (15 сати на Факултету)

9. наставник за избор у
звање доцента за ужу
научну област Педијатрија
(Гастроентерохепатологија)

на одређено време 5 година, радно време
краће од пуног (15 сати на Факултету)

10. наставник за избор у звање
доцента за ужу научну област
Педијатрија (реуматологија)

на одређено време 5 година, радно време
краће од пуног (15 сати на Факултету)

11. наставник за избор у звање
доцента за ужу научну област
Хирургија (онколошка хирургија)

на одређено време 5 година, радно време
краће од пуног (15 сати на Факултету)

12. наставник за избор у звање
доцента за ужу научну област
Хирургија (урологија)

на одређено време 5 година, радно време
краће од пуног (15 сати на Факултету)

13. наставник за избор у звање
доцента за ужу научну област
Хирургија (ортопедија са
трауматологијом)

на одређено време 5 година, радно време
краће од пуног (15 сати на Факултету)
2 извршиоца

14. наставник за избор у звање
доцента за ужу научну област
интерна медицина (нефрологија и
клиничка имунологија)

на одређено време 5 година, радно време
краће од пуног (15 сати на Факултету)

15. наставник за избор у звање
доцента за ужу научну област
стоматологија (болести зуба и
ендодонција)

на одређено време 5 година, радно време
краће од пуног (39 сати на Факултету)
2 извршиоца

16. наставник за избор у звање
доцента за ужу научну област
општеобразовних предмета
(Педагогија)

на одређено време 5 година, радно време
краће од пуног (15 сати на Факултету)

17. сарадник за избор у звање
асистента за ужу научну област
Хистологија и ембриологија

30. сарадник за избор у звање
асистента за ужу научну област
Фармакологија са токсикологијом

18. сарадник за избор у звање
асистента за ужу научну област
урегентна медицина

31. сарадник за избор у звање
асистента за ужу научну област
здравствена нега

на одређено време 3 године, пуно радно
време (40 сати на Факултету)

на одређено време 3 године, радно време
краће од пуног (15 сати на Факултету)

19. сарадник за избор у звање
асистента за ужу научну област
Хирургија (абдоминална и ендокрина
хирургија)
на одређено време 3 године, радно време
краће од пуног (15 сати на Факултету)

20. сарадник за избор у звање
асистента за ужу научну област
Хирургија (ортопедија са
трауматологијом)

на одређено време 3 године, радно време
краће од пуног (15 сати на Факултету)

21. сарадник за избор у звање
асистента за ужу научну област
Хирургија (анестезија са реанимацијом)

на одређено време 3 године, радно време
краће од пуног (15 сати на Факултету)
4 извршиоца

22. сарадник за избор у звање
асистента за ужу научну област
Психијатрија

на одређено време 3 године, радно време
краће од пуног (15 сати на Факултету)

23. сарадник за избор у звање
асистента за ужу научну област
онкологија

на одређено време 3 године, радно време
краће од пуног (15 сати на Факултету)

24. сарадник за избор у звање
асистента за ужу научну област
инфективне болести

на одређено време 3 године, радно време
краће од пуног (15 сати на Факултету)

25. сарадник за избор у звање
асистента за ужу научну област
Медицинска рехабилитација

на одређено време 3 године, радно време
краће од пуног (15 сати на Факултету)
2 извршиоца

26. сарадник за избор у звање
асистента за ужу научну
област општеобразовних и
општемедицинских предмета

на одређено време 3 године, пуно радно
време (40 сати на Факултету)

27. сарадник за избор у звање
асистента за ужу научну
област општеобразовних и
општемедицинских предмета

на одређено време 3 године, радно време
краће од пуног (15 сати на Факултету)

28. сарадник за избор у звање
асистента за ужу научну област
Патолошка физиологија

на одређено време 3 године, радно време
краће од пуног (15 сати на Факултету)
2 извршиоца

29. сарадник за избор у звање
асистента за ужу научну област
анатомија

на одређено време 3 године, пуно радно
време (40 сати на Факултету)

на одређено време 3 године, пуно радно
време (40 сати на Факултету)

на одређено време 3 године, радно време
краће од пуног (15 сати на Факултету)
2 извршиоца

32. сарадник за избор у звање
асистента за ужу научну област
социјална медицина са здравственом
статистиком и информатиком на
одређено време 3 године, радно
време краће од пуног (15 сати на
Факултету)
2 извршиоца

33. сарадник за избор у звање
асистента за ужу научну област
општеобразовних предмета
(Педагогија)

на одређено време 3 године, радно време
краће од пуног (15 сати на Факултету)

34. сарадник за избор у звање
асистента за ужу научну област
специјална рехабилитација и
едукација

на одређено време 3 године, радно време
краће од пуног (15 сати на Факултету)
2 извршиоца

35. сарадник за избор у звање
асистента за ужу научну област
Фармација (Фармакокинетика)

на одређено време 3 године, пуно радно
време (40 сати на Факултету)

36. сарадник у настави за ужу научну
област Психијатрија
на одређено време 1 година, радно време
краће од пуног (15 сати на Факултету)

УСЛОВИ: За радна места под бр. 1-4: VIII степен стручне
спреме, завршен Медицински факултет, општи и посебни
услови предвиђени Законом о високом образовању, Статутом Медицинског факултета у Новом Саду и Правилником
о изборима у звања наставника, сарадника и истраживача
Медицинског факултета у Новом Саду.
УСЛОВИ: За радна места под бр. 5-6: VIII степен стручне
спреме, завршен Медицински факултет, општи и посебни
услови предвиђени Законом о високом образовању, Статутом Медицинског факултета у Новом Саду и Правилником
о изборима у звања наставника, сарадника и истраживача
Медицинског факултета у Новом Саду.
УСЛОВИ: За радно место под бр. 7: VIII степен стручне спреме, завршен Медицински факултет, одсек Стоматологија или
Стоматолошки факултет, општи и посебни услови предвиђени Законом о високом образовању, Статутом Медицинског
факултета у Новом Саду и Правилником о изборима у звања
наставника, сарадника и истраживача Медицинског факултета у Новом Саду.
УСЛОВИ: За радна места под бр. 8-14: VIII степен стручне
спреме, завршен Медицински факултет, општи и посебни
услови предвиђени Законом о високом образовању, Статутом Медицинског факултета у Новом Саду и Правилником
о изборима у звања наставника, сарадника и истраживача
Медицинског факултета у Новом Саду.
УСЛОВИ: За радно место под бр. 15: VIII степен стручне
спреме, завршен Медицински факултет, одсек Стоматологија или Стоматолошки факултет, општи и посебни услови
предвиђени Законом о високом образовању, Статутом Медицинског факултета у Новом Саду и Правилником о изборима
у звања наставника, сарадника и истраживача Медицинског
факултета у Новом Саду.
УСЛОВИ: За радно место под бр. 16: VIII степен степен стручне спреме, завршен Филозофски факултет (Одсек за педагогију), општи и посебни услови предвиђени Законом о високом образовању, Статутом Медицинског факултета у Новом
Саду и Правилником о изборима у звања наставника, сарадника и истраживача Медицинског факултета у Новом Саду.
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наука и образовање
УСЛОВИ: За радна места под бр. 17-31: VII степен стручне
спреме, завршен Медицински факултет, општи и посебни
услови предвиђени Законом о високом образовању, Статутом Медицинског факултета у Новом Саду и Правилником
о изборима у звања наставника, сарадника и истраживача
Медицинског факултета у Новом Саду.
УСЛОВИ: За радно место под бр. 32: VII степен стручне
спреме, завршен Медицински факултет или Природно-математички факултет (Одсек за математику), општи и посебни
услови предвиђени Законом о високом образовању, Статутом Медицинског факултета у Новом Саду и Правилником
о изборима у звања наставника, сарадника и истраживача
Медицинског факултета у Новом Саду.
УСЛОВИ: За радно место под бр. 33: VII степен стручне спреме, завршен Филозофски факултет (Одсек за педагогију),
општи и посебни услови предвиђени Законом о високом
образовању, Статутом Медицинског факултета у Новом Саду
и Правилником о изборима у звања наставника, сарадника и
истраживача Медицинског факултета у Новом Саду.
УСЛОВИ: За радно место под бр. 34: VII степен стручне спреме, завршен Факултет за специјалну едукацију и рехабилитацију, општи и посебни услови предвиђени Законом о високом
образовању, Статутом Медицинског факултета у Новом Саду
и Правилником о изборима у звања наставника, сарадника и
истраживача Медицинског факултета у Новом Саду.
УСЛОВИ: За радно место под бр. 35: VII степен стручне спреме, завршен Медицински факултет, одсек Фармација или
Фармацеутски факултет, општи и посебни услови предвиђени Законом о високом образовању, Статутом Медицинског
факултета у Новом Саду и Правилником о изборима у звања
наставника, сарадника и истраживача Медицинског факултета у Новом Саду.
УСЛОВИ: За радно место под бр. 36: студент мастер академских или специјалистичких студија, завршене студије првог
степена са просечном оценом најмање 08,00 или завршене
интегрисане студије медицине са просечном оценом најмање
08,00, општи и посебни услови предвиђени Законом о високом образовању, Статутом Медицинског факултета у Новом
Саду и Правилником о изборима у звања наставника, сарадника и истраживача Медицинског факултета у Новом Саду.
ПОСЕБАН УСЛОВ: кандидати који конкуришу за клиничке
наставне предмете подносе доказ о радном односу у здравственој установи која је наставна база Факултета.
ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс кандидат треба да приложи:
краћу биографију, доказе о испуњености услова из конкурса (оверене копије диплома, за клиничке предмете доказ о
радном односу у здравственој установи која је наставна база
Медицинског факултета, списак радова и публикација, оригинал или фотокопије радова и публикација, доказе о њиховом објављивању, доказе о педагошком искуству и позитивно оцењеној педагошкој активности). Доказ о некажњавању
прибавиће Медицински факултет службеним путем. Пријаве са документацијом подносе се писарници Медицинског
факултета у Новом Саду, Хајдук Вељкова 3, Нови Сад, са
назнаком: „За конкурс“. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се разматрати. Рок за пријављивање је 15 дана од
дана објављивања конкурса.

МузеЈ саВреМене уМетности
ВоЈВодине
21000 Нови Сад, Дунавска 37

директор

на период од 4 године
УСЛОВИ: Кандидат за директора поред општих услова предвиђених законом треба да испуњава и следеће услове: да
има стечено високо образовање из научне, односно стручне
области у оквиру образовно-научног поља друштвено-хуманистичких наука на студијама другог степена (дипломске академске студије-мастер, специјалистичке академске студије,
специјалистичке струковне студије), односно на основним
студијама у трајању од најмање 4 године; најмање 5 година
радног искуства; значајне афирмације на подручју делатности у области културе; знање најмање једног светског страног
језика; организациона способност за руковођење и организовање процеса рада. Кандидат за директора је дужан да
уз пријаву и наведена документа поднесе предлог програма
рада и развоја МСУВ за четворогодишњи мандатни период.
Рок за пријављивање је 15 дана.

орност
Национална служба
за запошљавање
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ош „доситеЈ обрадоВиЋ“
21000 Нови Сад, Филипа Филиповића 3

наставник разредне наставе
за рад у продуженом боравку
2 извршиоца

УСЛОВИ: да кандидат има одговарајуће образовање; професор разредне наставе; наставник разредне наставе; професор педагогије са претходно завршеном педагошком
академијом или учитељском школом, да испуњава услове
предвиђене чланом 120 Закона о основама система образовања и васпитања. Неблаговремене и непотпуне пријаве
неће се узимати у разматрање. Уз пријаву приложити: уверење о држављанству (не старије од 6 месеци), оверену
фотокопију дипломе; доказ о неосуђиваности прибавља школа службеним путем, доказ о психичкој, физичкој и здравственој способности за рад са децом и ученицима подноси се
пре закључења уговора о раду.

ПоништеЊе конкурса
школа за осноВно
МузиЧко ВасПитаЊе и
образоВаЊе
„Петар коЊоВиЋ“
21220 Бечеј, Главна 5

наставник тамбуре

за 55% радног времена, на одређено
време ради замене одсутне запослене
преко 60 дана
УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, дипломирани музичар-гитариста, са претходно завршеном средњом музичком
школом, образовни профил: музички извођач-тамбураш;
дипломирани музичар контрабасиста, са претходно завршеном средњом музичком школом, образовни профил: музички
извођач-тамбураш; дипломирани музички педагог са претходно завршеном средњом музичком школом, образовни
профил: музички извођач-тамбураш; дипломирани професор солфеђа и музичке културе, са претходно завршеном
средњом музичком школом, образовни профил: музички
извођач-тамбураш; да кандидат испуњава услове утврђене у
чл. 120 Закона о основама система образовања и васпитања.

наставник хармонике

на мађарском наставном језику, на
одређено време ради замене, до краја
првог мандата директора
УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, дипломирани музичар-акордеониста; да кандидат испуњава услове утврђене у
чл. 120 Закона о основама система образовања и васпитања;
знање мађарског језика; најмање три године радног искуства
на пословима наставника хармонике, предвиђен је пробни
рад од 3 месеца.

Конкурс објављен 14.03.2012. године у публикацији
„Послови“, поништава се у целости.

стручни сарадник-корепетитор

школа за осноВно МузиЧко
ВасПитаЊе и образоВаЊе
„Петар коЊоВиЋ“
21220 Бечеј, Главна 5

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, дипломирани музичар-пијаниста; да кандидат испуњава услове утврђене у чл.
120 Закона о основама система образовања и васпитања;
знање мађарског језика; најмање три године радног искуства
на пословима наставника корепетиције, предвиђен је пробни
рад од 3 месеца.

наставник клавира

секретар

на мађарском наставном језику
2 извршиоца

наставник клавира

на мађарском наставном језику

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

на мађарском наставном језику, за 45%
радног времена

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, дипломирани правник; да кандидат испуњава услове утврђене у чл. 120 Закона о основама система образовања и васпитања.

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, дипломирани музичар-пијаниста; да кандидат испуњава услове утврђене у чл.
120 Закона о основама система образовања и васпитања;
знање мађарског језика; најмање три године радног искуства на пословима наставника клавира, предвиђен је пробни
рад од 3 месеца.

ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс доставити: фотокопију
дипломе о завршеном факултету; уверење о држављанству; извод из матичне књиге рођених; доказ о знању
мађарског језика (за радна места на мађарском наставном
језику). Извештај о извршеном претходном лекарском прегледу подноси се пре закључења уговора о раду, а уверење
о некажњавању школа прибавља од надлежног органа по
службеној дужности. Наведени услови се доказују приликом
пријема у радни однос и проверавају се у току рада. Фотокопије докумената морају бити оверене. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узимати у разматрање.

наставник клавира

на мађарском наставном језику, на
одређено време до повратка запослене са
породиљског одсуства и одсуства са рада
ради неге детета
УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, дипломирани музичар-пијаниста; да кандидат испуњава услове утврђене у чл.
120 Закона о основама система образовања и васпитања;
знање мађарског језика; најмање три године радног искуства
на пословима наставника клавира.

наставник гитаре
УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, дипломирани музичар-гитариста; да кандидат испуњава услове утврђене у чл.
120 Закона о основама система образовања и васпитања;
најмање три године радног искуства на пословима наставника гитаре, предвиђен је пробни рад од 3 месеца.

наставник тамбуре

на мађарском наставном језику, за 50%
радног времена
УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, дипломирани музичар-гитариста, са претходно завршеном средњом музичком
школом, образовни профил: музички извођач-тамбураш;
дипломирани музичар контрабасиста, са претходно завршеном средњом музичком школом, образовни профил: музички
извођач-тамбураш; дипломирани музички педагог са претходно завршеном средњом музичком школом, образовни
профил: музички извођач-тамбураш; дипломирани професор солфеђа и музичке културе, са претходно завршеном
средњом музичком школом, образовни профил: музички
извођач-тамбураш; да кандидат испуњава услове утврђене у
чл. 120 Закона о основама система образовања и васпитања;
знање мађарског језика; најмање три године радног искуства
на пословима наставника тамбуре, предвиђен је пробни рад
од 3 месеца.

ош „23. октобар“

21205 Сремски Карловци, Прерадовићева 1
тел. 021/881-639
e-mail: 23.оktobar@gmail.com

спремачица
2 извршиоца

УСЛОВИ: НК радник, завршена основна школа. Уз пријаву
приложити: извод из матичне књиге рођених, уверење о
држављанству РС, уверење о некажњавању, одговарајуће
лекарско уверење, као и фотокопију сведочанства о завршеној основној школи.

Висока ПослоВна школа
струкоВниХ студиЈа у
ноВоМ саду
21000 Нови Сад, Владимира Перића Валтера 4
тел. 021/4854-028

Предавач за ужу научну област
економска теорија и политика,
наставни предмети: Финансијска
САЈМОВИ ЗАПОШЉАВАЊА
стратегија и планирање пореза и
конкурентност предузећа и привреде
на одређено време 5 година

Први утисак ј
најважнији –
будите
свих
национална служба за запошљавање испред
• www.nsz.gov.rs
УСЛОВИ: доктор економских наука; објављени стручни радови, најмање 5 из одговарајуће научно-стручне области; педагошко искуство на пословним школама или сличним школама; способност за наставни рад; држављанство Републике
Србије.

наука и образовање
Напомена: лице које је правоснажном пресудом осуђено за
кривично дело против полне слободе, фалсификовања јавне
исправе коју издаје високошколска установа или примања
мита у обављању послова у високошколској установи, не
може стећи звање наставника. Уз пријаву приложити: фотокопије диплома о завршеним основним и последипломским
студијама; биографију; списак научних и стручних радова,
као и саме радове; доказ о педагошком искуству; доказ о
држављанству. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће
се разматрати. Комисија ће у року од 60 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.

саобраЋаЈна школа „Пинки“
21000 Нови Сад, Шумадијска 12а
тел. 021/527-155, 526-449
факс: 021/452-093

наставник математике
за 68% радног времена

наставник математике

за 85% радног времена, на одређено
време до краја школске 2011/2012.
године

наставник математике

на одређено време до повратка запослене
са породиљског одсуства

наставник групе предмета друмског
саобраћаја
на одређено време до краја школске
2011/2012. године

наставник практичне наставе за
друмски саобраћај

за 20% радног времена, на одређено
време за школску 2011/2012. годину

наставник практичне наставе за
железнички саобраћај

за 74% радног времена, на одређено
време до краја школске 2011/2012.
године

наставник групе предмета Птт
саобраћаја

за 75% радног времена, на одређено
време до повратка запослене са
породиљског одсуства

наставник немачког језика
за 20% радног времена

УСЛОВИ: одговарајуће образовање, у складу са чланом 8
Закона о основама система образовања и васпитања („Сл.
гласник РС“, бр. 72/09 и 52/11) и Правилником о врсти
стручне спреме наставника, стручних сарадника и помоћних
наставника у стручним школама („Сл. гласник РС-Просветни
гласник“, бр. 5/91, 1/92, 21/93, 3/94, 7/96, 7/98, 3/99, 6/2001,
3/2003, 8/2003, 11/2004, 5/2005, 6/2005, 2/2007, 4/2007,
7/2008, 11/2008 и 5/2011).

спремачица
3 извршиоца

УСЛОВИ: I степен стручне спреме, основна школа.
ОСТАЛО: Кандидат треба да испуњава услове из чл. 120
Закона о основама система образоваља и васпитања. Уз
пријаву са кратком биографијом кандидат је дужан да поднесе оверене фотокопије доказа о стручној спреми и држављанству (не старије од 6 месеци) и извод из матичне књиге
рођених. Проверу психофизичких способности кандидата
за радно место наставника врши организација за запошљавање. Пријаве доставити на адресу школе, са назнаком: „За
конкурс“. Рок за пријаву је 8 дана. Неуредне, непотпуне и
неблаговремено поднете пријаве неће се разматрати.

ош „душан радоВиЋ“
21000 Нови Сад, Ченејска 61
тел. 021/419-195

21000 Нови Сад, Трг Доситеја Обрадовића 8

Професор разредне наставе

истраживач сарадник за научну
област болести животиња и хигијена
анималних производа

УСЛОВИ: Поред општих услова (године живота, здравствене
способности), кандидат треба да испуњава и услове у погледу одговарајуће врсте и степена стручне спреме, прописане законом, као и да има држављанство Републике Србије.
Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узимати у
обзир.

УСЛОВИ: завршен пољопривредни, ветеринарски факултетдоктор ветеринарских наука.

на одређено време до повратка запослене
са породиљског одсуства

ГиМназиЈа
„сВетозар МаркоВиЋ“
21000 Нови Сад, Његошева 22

наставник ликовне културе

на мађарском наставном језику, са 10%
радног времена

истраживач сарадник за научну
област Воћарство
УСЛОВИ: завршен пољопривредни факултет, смер воћарство.

истраживач сарадник за научну
област уређење, заштита и
коришћење вода
УСЛОВИ: завршен пољопривредни факултет, смер за
уређење вода.

УСЛОВИ: Поред свих услова за ово радно место, кандидат
мора да има и доказ о знању мађарског језика.

истраживач сарадник за научну
област статистика

наставник енглеског језика

УСЛОВИ: завршен пољопривредни факултет, смер агроекономски или завршен економски факултет.

наставник рачунарства и
информатике

са 60% радног времена, на одређено
време до повратка наставнице са
одржавања трудноће и породиљског
одсуства

наставник хемије

са 70% радног времена (20% радног
времена на неодређено време и 50%
радног времена на одређено време до
31.08.2012. године)
УСЛОВИ: Кандидат треба да има одговарајуће високо образовање предвиђено чланом 8 Закона о основама система
образовања и васпитања и Правилником о врсти стручне
спреме наставника и стручних сарадника и помоћних наставника у гимназији; психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и ученицима; да није осуђиван (члан
120 став 1 тачка 3 наведеног Закона); да има држављанство
Републике Србије.

спремачица
УСЛОВИ: завршена основна школа; психичка, физичка и
здравствена способност за рад са децом и ученицима; да
кандидат није осуђиван (члан 120 став 1 тачка 3 наведеног
Закона); да има држављанство Републике Србије.
ОСТАЛО: Уз пријаву доставити: оверену фотокопију дипломе
и уверење о држављанству. Уверење о некажњавању прибавља школа службеним путем. Доказ о психичкој, физичкој и
здравственој способности подноси се пре закључења уговора о раду. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узимати у разматрање. Пријаве слати на горенаведену адресу.

Висока ПослоВна школа
струкоВниХ студиЈа
21000 Нови Сад, Владимира Перића Валтера 4
тел. 021/4854-028

Портир

на одређено време 6 месеци
УСЛОВИ: II степен стручне спреме, свих струка, држављанство Републике Србије.

спремачица

Највећа понуда
слободних послова
на једном месту

униВерзитет у ноВоМ саду
ПоЉоПриВредни Факултет

на одређено време 4 месеца
2 извршиоца
УСЛОВИ: I степен стручне спреме, завршена основна школа,
држављанство Републике Србије.
ОСТАЛО: Пријаве са доказима о испуњености услова конкурса доставити на наведену адресу. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узимати у разматрање.

ОСТАЛО: Кандидати треба да испуњавају услове утврђене
Законом о научно-истраживачком раду-члан 70 („Сл. гласник РС“, бр. 110/05) и Статутом Пољопривредног факултета
у Новом Саду. Уз пријаву кандидат је обавезан да достави
доказе о испуњености услова по овом конкурсу, биографске
податке, научне и стручне радове, доказе о њиховом објављивању и потврде или уверења о наставку школовања
(уписане докторске студије). Пријаве слати на наведену
адресу, са назнаком: „За конкурс“.

униВерзитет у ноВоМ саду
ПоЉоПриВредни Факултет
21000 Нови Сад, Трг Доситеја Обрадовића 8

редовни професор за ужу научну
област Математика
УСЛОВИ: доктор природно-математичких наука, област математика.

наставник (сва звања) за ужу научну
област болести животиња и хигијена
анималних производа
УСЛОВИ: доктор ветеринарских наука.

асистент за ужу научну област
Воћарство
УСЛОВИ: магистар пољопривредних наука, дипломирани
инжењер мастер из области воћарства.
ОСТАЛО: Кандидати треба да испуњавају услове утврђене
Законом о високом образовању („Сл. гласник РС“, бр. 76/05).
Уз пријаву на конкурс кандидат је обавезан да достави доказе о испуњености услова по овом конкурсу, биографске
податке, научне и стручне радове, као и доказе о њиховом
објављивању, уверење о наставку студија. Рок за пријављивање је 15 дана. Пријаве слати на наведену адресу, са назнаком: „За конкурс“.

поЖарЕвац
заВиЧаЈни МузеЈ

12300 Петровац на Млави, Српских владара 163

документалиста
УСЛОВИ: Завршен Филозофски факултет, група за историју
уметности-VII/1 степен стручне спреме, минимум годину
дана радног искуства у струци (музејска делатност). Документа: оверена фотокопија дипломе, уверење о држављанству, извод из матичне књиге рођених, CV/биографија,
потврда о радном искуству у струци. Општи услови запошљавања одређени су у складу са Правилником о систематизацији радних места у Завичајном музеју у Петровцу на Млави
и Статутом Завичајног музеја Петровац на Млави. Рок за подношење пријава је осам дана од дана објављивања у публикацији „Послови“ и на огласној табли Националне службе за
запошљавање Петровац на Млави.
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наука и образовање

ош „дража МаркоВиЋ“
12312 Смољинац, Маршала Тита 6
тел. 012/283-232

директор

на мандатни период од 4 године
УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава следеће услове: да
има одговарајуће образовање из члана 8 став 2 Закона о
основама система образовања и васпитања („Сл. гласник
РС“, бр. 72/09 и 52/11) за наставника те врсте школе и подручја рада, за педагога и психолога, а чланом 8 став 2 наведеног закона је предвиђено да наставник и стручни сарадник
јесте лице које је стекло одговарајуће високо образовање: на
студијама другог степена (мастер академске студије, специјалистичке академске студије или специјалистичке струковне
студије) у складу са Законом о високом образовању („Сл.
гласник РС“, бр. 76/05, 100/07-аутентично тумачење, 97/08
и 44/10), почев од 10. септембра 2005. године; на основним
студијама у трајању од најмање четири године, по пропису
који је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005.
године; да има дозволу за рад, обуку и положен испит за
директора установе (програм обуке за директора школе и подзаконски акт којим се регулише ова материја нису
донети, па ће изабрани кандидат бити у обавези да положи
ипит за директора у року од годину дана од дана ступања
на дужност, тј. од дана доношења подзаконског акта), најмање пет година рада у установи на пословима образовања
и васпитања, након стеченог одговарајућег образовања, да
има психичку, физичку и здравствену способност за рад са
децом и ученицима, да није осуђиван правоснажном 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 родоскрвњење, 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 (члан
120 став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања
и васпитања-“Сл. гласник РС“, бр. 72/09 и 52/11), да има
држављанство Републике Србије. Уз пријаву на конкурс која
треба да садржи биографске податке, податке о кретању у
служби или радном односу и предлог плана рада за будући
мандатни период, кандидат за директора школе подноси:
оригинал уверења о држављанству издатог у претходних 6
месеци или оверену фотокопију истог, оригинал или оверену
фотокопију дипломе којом се доказује да има одговарајуће
образовање, оригинал или оверену фотокопију лиценце,
односно уверења о положеном стручном испиту за наставника, односно психолога или педагога, оригинал или оверену фотокопију потврде да има најмање пет година рада
у установи на пословима образовања и васпитања, након
стеченог одговарајућег образовања (потврда мора да садржи назив послодавца, делатност којом се бави, радно место
на које је кандидат био распоређен и време трајања рада
из области образовања и васпитања, да буде потписана и
оверена печатом послодавца који издаје потврду). Доказ о
томе да има психичку, физичку и здравствену способност за
рад са децом и ученицима (лекарско уверење) подноси се
пре закључења уговора о раду, и то у оригиналу издатом у
последњих 6 месеци или у овереној фотокопији истог. Доказ
о томе да испуњава услове из члана 120 став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања и васпитања, а који се
односи на неосуђиваност за кривична дела наведена у тој
одредби закона прибавља школа. Директор установе се бира
на период од четири године. Рок за пријављивање је 15 дана
од дана објављивања у публикацији „Послови“. Непотпуне и
неблаговремене пријаве неће се узети у разматрање. Фотокопије докумената које нису оверене од стране надлежног
органа неће се узимати у обзир. Пријаве са потребном документацијом о испуњености услова слати на адресу школе.

школа за осноВно и
средЊе МузиЧко образоВаЊе
„стеВан МокраЊаЦ“
12000 Пожаревац, Кнеза Лазара 1

Професор виолине

са 60% радног времена

Професор хармонике

ка, стручних сарадника у настави и стручним школама. Рок
за подношење пријава је 8 дана од дана објављивања конкурса. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узимати
у разматрање.

Оглас објављен 08.02.2012. године у публикацији
„Послови“, мења се за радно место: наставник српског језика, на одређено време до повратка раднице
са породиљског одсуства, у делу ОСТАЛО, тако што се
бришу речи: „оверену фотокопију извода из матичне
књиге рођених“. Рок за пријављивање је 8 дана од
дана објављивања исправке. У осталом делу оглас је
непромењен.

ош „Миша жиВаноВиЋ“
12253 Средњево
тел. 012/667-056

смЕдЕрЕво
ош „иВо лола рибар“
11322 Скобаљ, Маршала Тита 109
тел. 026/791-203

на одређено време до повратка одсутног
радника

са 40% радног времена
УСЛОВИ: VII степен стручне спреме у одговарајућем занимању. Кандидати треба да испуњавају услове прописане чланом 120 Закона о основама система образовања и васпитања
(„Сл. гласник РС“, бр. 72/2009 и 52/2011); врста стручне спреме прописана Правилником о врсти стручне спреме наставника, васпитача и стручних сарадника у основној школи („Сл.
гласник РС-Просветни гласник“, бр. 6/96, 3/99, 10/02, 4/03,
20/04, 5/05, 2/07, 3/07, 4/07, 17/07, 20/07, 1/08, 4/08, 6/08,
8/08, 11/08, 2/09, 4/09, 9/09 и 3/10). Уз пријаву кандидати
треба да доставе следећу документацију: оверену фотокопију дипломе, уверење о држављанству Републике Србије и
извод из матичне књиге рођених. Лекарско уверење доставља се непосредно пре закључења уговора о раду. Проверу
психофизичких способности за рад са децом и ученицима
врши надлежна служба за запошљавање. Пријаве са потребном документацијом доставити на адресу школе, у року од 8
дана од дана објављивања у публикацији „Послови“. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати.

ош „МилисаВ николиЋ“

УСЛОВИ: Поред општих услова прописаних Законом о раду,
кандидат треба да испуњава и услове прописане чланом 120
Закона о основама система образовања и васпитања, да има
одговарајуће образовање у складу са чланом 44 Правилника
о организацији и систематизацији послова школе: III степен
стручне спреме, кувар, посластичар и други прехрамбени
смер. Рок за пријаву је 8 дана од дана објављивања у публикацији „Послови“. Непотпуне и неблаговремене пријаве
неће се узимати у разматрање. Потпуном пријавом сматра
се пријава која садржи: уверење о држављанству Републике
Србије-не старије од 6 месеци, оверен препис, односно фотокопију дипломе о стеченој стручној спреми. Лекарско уверење доставиће изабрани кандидат пре закључења уговора
о раду. Доказ о неосуђиваности прибавља школа.

ош „доситеЈ обрадоВиЋ“
11329 Враново, М. Аврамовића 1
тел. 026/732-227

наставник математике
на одређено време

12313 Божевац
тел. 012/281-145

наставник биологије

наставник разредне наставе

УСЛОВИ: Учесници конкурса морају да имају одговарајуће
образовање за наставника основне школе у складу са чланом 8 став 2 Закона о основама система образовања и васпитања и Правилником о врсти стручне спреме наставника и
стручних сарадника у основној школи, као и да испуњавају
остале услове за пријем у радни однос из чл. 120 став 1 истог
закона. Учесници конкурса подлежу провери психофизичких способности коју врши организација за запошљавање
у Смедереву. Рок за подношење пријава је 8 дана од дана
објављивања у публикацији „Послови“. Уз пријаву на конкурс
кандидати су дужни да приложе: уверење о држављанству
РС, оригинал или оверену копију (не старије од 6 месеци),
диплому о стеченом образовању, оргинал или оверену копију
(не старије од 6 месеци). Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узети у разматрање.

са 40% радног времена

УСЛОВИ: да кандидат има одговарајуће високо образовање
у складу са чл. 8 и чл. 120 Закона о основама система образовања и васпитања и Правилником о врсти стручне спреме наставника и стручних сарадника у основној школи и
да испуњава остале услове наведене у чл. 120 ЗОСОВ. Уз
пријаву на конкурс кандидат треба да приложи: диплому или
уверење о стеченој стручној спреми, извод из матичне књиге рођених и уверење о држављанству. Доказ да има психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом
и ученицима, кандидат доставља пре закључења уговора о
раду. Проверу психофизичких способности за рад са децом
и ученицима врши надлежна служба за послове запошљавања. Уверење о неосуђиваности прибавља школа. Рок за
подношење пријава је 8 дана од дана објављивања у публикацији „Послови“, на адресу школе. Документа се прилажу у
оригиналу или као оверене фотокопије. Неблаговремене и
непотпуне пријаве неће се узети у разматрање. Број телефона: 012/281-145, 281-146.

осноВна школа
„илиЈа МилосаВЉеВиЋ
колараЦ“
11300 Колари
тел. 026/711-054

наставник српског језика

пријЕпољЕ

са 40% норме

ош „МилосаВ стикоВиЋ“

за 20 часова недељне норме

| број 457 | 21.03.2012.

УСЛОВИ: Кандидати треба да испуњавају услове прописане
чланом 120 Закона о оновама система образовања и васпитања. Уз пријаву на конкурс кандидати треба да приложе:
оверен препис/фотокопију дипломе о стеченој стручној спреми и доказ о поседовању држављанства Републике Србије
(уверење о држављанству или извод из матичне књиге рођених).

кувар

наставник хемије

Професор клавира

52

за 12 часова (60% норме)

12308 Орешковица

31300 Пријепоље, Пионирска 1

УСЛОВИ: Поред општих услова прописаних законом, кандидати морају испуњавати и посебне услове прописане чл. 8,
120 и 121 Закона о основама система образовања и васпитања, као и Правилником о врсти стручне спреме наставни-

31300 Пријепоље, 4. децембар 3
тел. 033/710-018

Професор биологије

исПраВка оГласа
ош „Ђура ЈакшиЋ“

са 50% радног времена, за рад у
издвојеном одељењу у Кучеву
са 50% радног времена, на одређено
време до повратка запослене са
породиљског одсуства, за рад у
издвојеном одељењу у Кучеву

еконоМско-трГоВинска
школа

Професор разредне наставе
УСЛОВИ: У радни однос може бити примљено лице под
условима прописаним законом, и ако има одговарајуће образовање - Правилник о врсти стручне спреме наставника и
стручних сарадника у основној школи („Сл. гласник РС - Просветни гласник“, бр. 6/96, 3/99, 10/02, 4/03, 20/04, 5/05, 2/07,
3/07, 4/07, 17/07, 20/07, 1/08, 4/08, 8/08, 11/09); да кандидат
испуњава услове утврђене у чл. 120 Закона о основама система образовања и васпитања.

УСЛОВИ: Кандидати треба да имају одговарајуће образовање, у складу са чланом 8 Закона о основама система
образовања и васпитања и Правилником о врсти стручне
спреме наставника у основној школи и да испуњавају услове
утврђене у чл. 120 Закона о основама система образовања и
васпитања. Рок за пријављивање је 8 дана од дана објављивања у публикацији „Послови“. Уз пријаву на конкурс потребно је да кандидати приложе: кратку биографију, оригинал
или оверен препис, односно фотокопију извода из матичне књиге рођених, оригинал или оверен препис, односно
фотокопију дипломе о стеченом образовању, оригинал или
оверен препис, односно фотокопију уверења о држављанству-не старије од 6 месеци. Неблаговремене и непотпуне
пријаве, као ни пријаве уз које су достављене фотокопије
потребних докумената које нису оверене, неће се узимати
у разматрање.
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наука и образовање

ош „Вук караџиЋ“
11310 Липе, Вука Караџића 1
тел. 026/771-155, 771-433

наставник математике
УСЛОВИ: Кандидати морају да имају одговарајуће образовање за наставника основне школе, у складу са чл. 8 став
2 Закона о основама система образовања и васпитања и
Правилником о врсти стручне спреме наставника и стручних
сарадника у основној школи, као и да испуњавају остале услове за пријем у радни однос из члана 120 став 1 Закона о основама система образовања и васпитања. Кандидати подлежу
провери психофизичких способности, коју врши организација
за запошљавање. Уз пријаву на конкурс кандидати су дужни да приложе: радну биографију, уверење о држављанству
РС и диплому о стеченом образовању, оригинал или оверену копију-не старије од 6 месеци. Рок за пријаву је 8 дана
од дана објављивања у публикацији „Послови“. Непотпуне и
неблаговремене пријаве неће се узимати у разматрање.

сомбор
средЊа МедиЦинска школа
„др ружиЦа риП“
25000 Сомбор, Подгоричка 9
тел. 025/430-540, 22-394

Финансијско-књиговодствени радник
на одређено време до повратка раднице
са боловања

УСЛОВИ: IV степен стручне спреме, економски смер; биографски подаци, односно радна биографија; оверена фотокопија дипломе о завршеном одговарајућем образовању;
држављанство Републике Србије-не старије од 6 месеци-оригинал. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узети у
обзир. Рок за пријаву је 8 дана.

средЊа ГраЂеВинска и
дрВоПрераЂиВаЧка
струЧна школа
25260 Апатин, Блок 112 бб
тел. 025/773-211

наставник стручних предмета
грађевинске струке
са 65% радног времена

наставник стручних предмета дрво
струке
са 70% радног времена

спремачица
УСЛОВИ: кандидат треба да испуњава услове предвиђене
чланом 120 Закона о основама система образовања и васпитања. Рок за пријаву је 8 дана од дана објављивања конкурса. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узети у
разматрање. Уз пријаву на конкурс приложити: оверен препис/фотокопију дипломе о стеченој стручној спреми; оверен
препис/фотокопију уверења о положеном стручном испиту; здравствено уверење; доказ да није осуђиван; извод из
књиге држављана. Ближе информације могу се добити код
секретара школе, на број тел. 025/773-211. Документа слати
на горенаведену адресу школе.

ош „ЈожеФ атила“
25245 Богојево, Маршала Тита бб
тел. 025/875-614

наставник енглеског језика

за рад у одељењима на мађарском
наставном језику, са 16 часова недељно
непосредног рада са ученицима, односно
89% радног времена

наставник енглеског језика

знању мађарског језика, стеченом на средњем, вишем или
високом образовању на мађарском језику, односно да је кандидат положио испит из мађарског језика по програму одговарајуће високошколске установе; извод из матичне књиге
рођених. Лице које у целости испуњава услове конкурса пре
закључења уговора о раду биће упућено на проверу психофизичких способности при Националној служби за запошљавање. Уз пријаву приложити: диплому о одговарајућој
врсти и степену стручне спреме, радну биографију, уверење
о држављанству РС-не старије од 6 месеци, извод из матичне књиге рођених, доказ о познавању мађарског језика,
уверење да против кандидата није подигнута оптужница или
се води кривични поступак из надлежности суда. Молбе се
подносе у року од 8 дана од дана објављивања конкурса, а
приложена документација мора бити у оригиналу или у овереној фотокопији. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће
се узети у разматрање. Пријаве слати на адресу школе.

ош „Моша ПиЈаде“
25275 Бачки Брег, Југословенска 13
тел. 025/809-015

наставник разредне наставе

на одређено време ради замене
запосленог одсутног преко 60 дана
УСЛОВИ: одговарајуће образовање према Правилнику о врсти стручне спреме наставника и стручних сарадника у основној школи („Службени гласник РС“, бр. 6/96, 2/99, 10/02,
4/03, 20/04, 5/05, 4/09, 9/09, 3/10); да кандидат испуњава
услове утврђене у чл. 120 Закона о основама система образовања и васпитања. Уз пријаву кандидат подноси: краћу
биографију и податке о кретању у служби; оверен препис/
фотокопију дипломе о стеченој стручној спреми; уверење о
држављанству издато у последњих 6 месеци. Све фотокопије
морају бити оверене. Неблаговремене и непотпуне пријаве
неће се узети у обзир. Рок за пријаву је 8 дана.

срЕмсКа миТровица
устаноВа за Предшколско
ВасПитаЊе и образоВаЊе
„ПолетараЦ“
22400 Рума, Главна 146
тел. 022/479-137

Васпитач

на одређено време ради замене
запосленог одсутног преко 60 дана
УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава следеће услове: да
има одговарајуће образовање-одговарајуће више образовање, односно одговарајуће високо образовање на студијама првог степена (основне струковне студије или основне
академске студије) у трајању од три године или на студијама
другог степена (дипломске академске студије-мастер, специјалистичке академске студије или специјалистичке струковне студије) - васпитач, у складу са законом; да испуњава
услове утврђене у чл. 120 Закона о основама система образовања и васпитања. Рок за пријављивање је 8 дана од дана
објављивања конкурса. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узети у разматрање. Уз пријаву на конкурс приложити: уверење о држављанству (оригинал или оверена
фотокопија који не могу да буду старији од шест месеци);
извод из матичне књиге рођених (оригинал или оверена
фотокопија); оригинал или оверена фотокопија дипломе о
стеченом образовању. Доказ који се односи на психичку,
физичку и здравствену способност за рад са децом подноси
се приликом пријема у радни однос, а доказ који се односи
на неосуђиваност кандидата прибавља установа. Пријаве се
подносе на адресу установе, а ближе информације се могу
добити на број телефона: 022/479-137.

сУбоТица
ош „Чаки лаЈош“

24300 Бачка Топола, Светосавска 9
тел. 024/715-443

за рад у одељењима на српском
наставном језику, са 2 часа недељно
непосредног рада са ученицима, односно
11% радног времена

наставник немачког језика

УСЛОВИ: одговарајуће образовање предвиђено је Правилником о врсти стручне спреме за наставника и стручног сарадника у основној школи, као и Законом о основама система
образовања и васпитања; да кандидат има психичку и здравствену способност за рад са децом и ученицима - доказ се
прибавља 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 - доказ прибавља школа; држављанство РС; доказ о

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, професор, односно
дипломирани филолог за немачки језик и књижевност.

на одређено време до повратка запослене
са породиљског одсуства, са 55% радног
времена

наставник немачког језика

на одређено време до повратка запослене
са породиљског одсуства, за рад у
одељењима на мађарском наставном
језику, са 45% радног времена

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, професор, односно
дипломирани филолог за немачки језик и књижевност,
знање мађарског језика.
ОСТАЛО: Поред одговарајуће стручне спреме, предвиђене
Правилником о врсти стручне спреме наставника и стручних
сарадника у основној школи, кандидат треба да испуњава и
услове утврђене у чл. 120 Закона о основама система образовања и вапситања; да поседује знање мађарског језика (за
радно место на коме се настава одвија на мађарском наставном језику). Уз пријаву доставити: уверење о држављанству, извод из матичне књиге рођених, уверење или диплому
о стеченом образовању, доказ о знању мађарског језика (за
радно место на коме се настава одвија на мађарском наставном језику) - све у оригиналу или у овереној фотокопији.
Доказ о здравственој способности за рад са децом и ученицима доставља се пре закључења уговора о раду. Проверу
психофизичких способности за рад са децом и ученицима
извршиће Национална служба за запошљавање. Доказ да
кандидат није осуђиван за кривична дела утврђена у чл. 120
став 1 тачка 3 ЗОСОВ школа ће прибавити по службеној дужности од МУП-а, за изабраног кандидата. Рок за пријаву је
8 дана од дана објављивања. Непотпуне и неблаговремене
пријаве неће се разматрати.

теХниЧка школа
„иВан сариЋ“

24000 Суботица, Трг Лазара Нешића 9
тел. 024/552-031

наставник физичког васпитања
на мађарском наставном језику

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, професор физичког
васпитања, дипломирани педагог физичке културе, професор физичке културе, професор физичког васпитања - дипломирани тренер са назнаком спортске гране, професор
физичког васпитања - дипломирани организатор спортске
рекреације, професор физичког васпитања - дипломирани
кинезитерапеут, знање мађарског језика.

наставник физичког васпитања

на мађарском наставном језику, са 50%
радног времена
УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, професор физичког
васпитања, дипломирани педагог физичке културе, професор физичке културе, професор физичког васпитања - дипломирани тренер са назнаком спортске гране, професор
физичког васпитања - дипломирани организатор спортске
рекреације, професор физичког васпитања - дипломирани
кинезитерапеут, знање мађарског језика.

наставник српског језика

у мађарским одељењима, са 50% радног
времена
УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, професор српскохрватског језика и југословенске књижевности, професор српског језика и књижевности у одељењима за националне
мањине, знање мађарског језика.
ОСТАЛО: На основу члана 120 Закона о основама система
образовања и васпитања, кандидат треба да има одговарајуће образовање, према Правилнику о врсти стручне спреме наставника, стручних сарадника и помоћних наставника
у стручним школама („Сл. гласник РС - Просветни гласник“,
бр. 5/91, 1/92, 21/93, 3/94, 7/96, 7/98, 3/99, 6/2001, 3/2003,
8/2003, 11/2004, 5/2005, 6/2005, 2/2007, 4/2007, 7/2008,
11/2008, 5/2011) и да испуњава остале услове за пријем у
радни однос. Кандидат уз пријаву на конкурс треба да достави: оверену копију дипломе о стеченој стручној спреми,
уверење о држављанству РС, лекарско уверење о психичкој,
физичкој и здравственој способности за рад са ученицима
(доставља изабрани кандидат по завршетку конкурса), доказ
о знању мађарског језика (средње, више или високо образовање на мађарском језику или положен испит из мађарског
језика по програму одговарајуће високошколске установе),
уверење о неосуђиваности (прибавља школа по завршетку
конкурса). У поступку одлучивања о избору наставника извршиће се претходна провера психофизичких способности кандидата. Проверу психофизичких способности за рад са децом
и ученицима врши надлежна служба за послове запошљавања, применом стандардизованих поступака. Пријаве на
конкурс слати на адресу школе. Рок за достављање пријава
је 8 дана од дана објављивања. Непотпуне и неблаговремене
пријаве неће се узети у разматрање.
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уЧитеЉски Факултет

Шабац
средЊа школа коЦеЉеВа
15220 Коцељева, Доситејева 1

наставник практичне наставе за
фризере

са 30% радног времена, на одређено
време до 31.08.2012. године
УСЛОВИ: Специјалистичко образовање за образовни профил
креатор мушких фризура и специјалистичко образовање за
образовни профил креатор женских фризура. Поред општих услова за заснивање радног односа, кандидати треба да
испуњавају и услове прописане Законом о основама система образовања и васпитања и Правилником о врсти стручне
спреме наставника и стручних сарадника у средњој школи.
Комплетну документацију слати на горенаведену адресу.
Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати.

МаЧВанска средЊа школа
15350 Богатић, Јанка Веселиновића 1
тел. 015/7786-202
е-mail: srednjabogatic@gmail.com

дипломирани машински инжењернаставник у подручју рада
машинство и обрада метала

на одређено време до 31.08.2012. године
УСЛОВИ: Кандидати могу бити лица која су стекла високо
образовање: на студијама другог степена (мастер академске студије, специјалистичке академске студије или специјалистичке струковне студије) у складу са Законом о високом
образовању или на основним студијама у трајању од најмање
четири године, по пропису који је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. године и у складу са Правилником о врсти стручне спреме наставника, стручних сарадника
и сарадника у настави у стручним школама. Посебни услови
за кандидате: да има одговарајуће образовање; да има психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и
ученицима (доказ прибавља изабрани кандидат пре закључења уговора о раду), да није осуђиван правоснажном пресудом за кривично дело за које је изречена безусловна казна
затвора у трајању од три месеца, као и за кривична дела
насиље у породици, одузимање малолетног лица, запуштање
и злостављање малолетног лица или родоскрвњење, за кривично дело примање 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 (доказ прибавља установа), да има
држављанство Републике Србије.
ОСТАЛО: Кандидати треба да доставе следећу документацију: оверену копију дипломе; извод из матичне књиге рођених (не старији од 6 месеци); уверење о држављанству (не
старије од 6 месеци), уверење од суда да није под истрагом. Проверу психофизичких способности за рад са ученицима обавиће надлежна служба за запошљавање, применом
стандардизованих поступака. Кандидати ће о провери бити
обавештени телефонским путем. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се разматрати. Пријаве на конкурс слати на
горенаведену адресу.

наставник у звању доцента за ужу
научну област Педагогија (предмети:
Методологија специјалног рада са
ученицима благо ометеним у развоју,
рад са децом са посебним потребама)
на одређено време до 5 година

УСЛОВИ: Стечен научни назив доктора педагошких наука;
објављени научни и стручни радови у научним часописима
или зборницама са рецензијама.

асистент за ужу научну област
Методика наставе српског језика и
књижевности
на одређено време од 3 месеца

УСЛОВИ: Магистар дидактичко-методичких наука, који је
претходне нивое студија завршио са просечном оценом најмање 08,00 и који показује смисао за наставни рад, коме је
прихваћена тема докторске дисертације или студент докторских студија који је претходне нивое студија завршио са просечном оценом 08,00 и који показује смисао за наставни рад.
ОСТАЛО: Кандидати поред општих услова прописаних Законом о високом образовању и Статутом Учитељског факултета
у Ужицу, морају поднети доказ о неосуђиваности за кривично
дело против полне слободе, фалсификовања јавне исправе
коју издаје високошколска установа или примања мита у
обављању послова у високошколској установи. Пријаве са
потпуном документацијом слати на адресу факултета. Непотпуне и неблаговремне пријаве неће се узимати у обзир.

ош „алекса деЈоВиЋ“
31205 Севојно, Хероја Дејовића 121
тел. 031/531-950

Чистачица

за рад у ИО Крвавци
УСЛОВИ: завршена основна школа, држављанство РС. Пријаве доставити на адресу школе.

ош „душан ЈеркоВиЋ“
31254 Костојевићи
тел. 031/3860-081

Помоћни радник
УСЛОВИ: I степен стручне спреме. Кандидат треба да
испуњава услове прописане чланом 120 Закона о основама
система образовања и васпитања. Уз пријаву доставити: оверену фотокопију дипломе; уверење о држављанству; извод
из матичне књиге рођених; лекарско уверење о општој
здравственој способности. Пријаве доставити на адресу школе или лично у секретаријат школе. Све фотокопије докумената морају бити оверене. Неблаговремене и непотпуне
пријаве неће бити разматране.

осноВна школа
„саВо ЈоВаноВиЋ сироГоЈно“
31207 Сирогојно
тел. 031/802-002

УЖицЕ
ПрВа осноВна школа
„краЉ Петар II“
31000 Ужице, Димитрија Туцовића 171
тел. 031/513-467

наставник енглеског језика

на одређено време до повратка радника
са места помоћника директора школе, а
најдуже до 31.08.2012. године

наставник енглеског језика

са 70% радног времена, на одређено
време до повратка раднице са
породиљског боловања, за рад у ИО
Стапари
УСЛОВИ: У радни однос у школи може да буде примљено
лице под условима прописаним чланом 120 Закона о основама система образовања и васпитања. Проверу психофизичких способности кандидата за рад са децом и ученицима
врши надлежна служба за послове запошљавања, применом
стандардизованих поступака.
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31000 Ужице, Трг Светог Саве 36
тел. 031/521-952
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гласник“, бр. 6/96, 3/99, 4/03, 20/04, 5/05, 2/07, 3/07, 4/07,
17/07, 20/07, 1/08, 4/08, 6/08, 8/08, 11/08, 2/09, 4/09, 9/09,
3/10), као и услове утврђене у члану 120 Закона о основама система образовања и васпитања. Уз пријаву поднети:
оверену фотокопију дипломе о стручној спреми; уверење
о држављанству; извод из матичне књиге рођених. Пријаве
слати на адресу школе. Ближе информације на бројеве телефона: 031/834-002 и 3830-255.

врањЕ
Предшколска устаноВа
„ПолетараЦ“
17525 Трговиште, ЈНА бб
тел. 017/452-102

сервирка

на одређено време до повратка раднице
са породиљског боловања
УСЛОВИ: Завршена основна школа и положен курс за припрему или сервирање хране; кандидат треба да испуњава
услове предвиђене чланом 120 Закона о основама система
образовања и васпитања. Рок за пријаву је 8 дана од дана
објављивање огласа.

средЊа струЧна школа
„Милутин боЈиЋ“
17525 Трговиште
тел. 017/452-104

Професор познавање робе

са 15% радног времена, на одређено
време до 31.08.2012. године
УСЛОВИ: Одговарајуће образовање из чл. 8 став 2 Закона
о основама система образовања и васпитања („Сл. гласник
РС“, бр. 72/09 и 52/11), односно високо образовање на студијама другог степена (мастер академске студије, специјалистичке академске студије или специјалистичке струковне
студије), у складу са Законом о високом образовању („Сл.
гласник РС“, бр. 76/05, 100/07-аутентично тумачење, 97/08
и 44/10), почев од 10.09.2005. године, испуњавање услова
утврђених чл. 120 Закона о основама система образовања
и вааспитања. Уз пријаву кандидат је дужан да достави:
оригинал или фотокопију (оверену) дипломе, оригинал или
фотокопију извода из матичне књиге рођених (не старије од
6 месеци, осим уколико се ради о новом обрасцу), уверење
о држављанству (не старије од 6 месеци). Школа прибавља
доказ да кандидат није осуђиван. Проверу психофизичких
способности за рад са децом и ученицима врши надлежна
служба за послове запошљавања, применом стандардизованих поступака. Пре закључивања уговора о раду изабрани
кандидат доставља лекарско уверење. Рок за подношење
пријаве је 8 дана од дана објављивања конкурса. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће бити разматране.

врШац
Предшколска устаноВа
„ЧаролиЈа“
26300 Вршац, Ђуре Јакшића 3
тел. 013/831-700

ложач парних котлова
УСЛОВИ: III или IV степен стручне спреме, машинског смера;
положен испит за руковаоца централног грејања; да кандидат испуњава услове прописане чланом 120 Закона о основама система образовања и васпитања. Уз пријаву доставити:
оверену фотокопију дипломе о стручној спреми и уверење
о држављанству. Ближе информације на број телефона:
031/802-059.

ош „МилиВоЈе бороВиЋ“
31312 Мачкат
тел. 031/834-002

наставник музичке културе

са 50% радног времена: 5 часова
у матичној школи, 5 часова у ИО
Шљивовица
УСЛОВИ: Поред општих услова, кандидат треба да испуњава и посебне услове у погледу стручне спреме, у складу са
Правилником о врсти стручне спреме наставника и стручних
сарадника у основној школи („Сл. гласник РС - Просветни

Васпитач

на одређено време ради замене одсутне
запослене
УСЛОВИ: У радни однос ради обављања послова васпитача
може бити примљен кандидат који испуњава следеће услове: да има завршену вишу школску спрему, односно одговарајућу високу школску спрему на студијама првог степена (основне струковне студије) у трајању од три године или
студијама другог степена (дипломске академске студије-мастер, специјалистичке академске студије или специјалистичке
струковне студије); да испуњава услове утврђене у чл. 120
Закона о основама система образовања и васпитања. Рок
за пријављивање је 8 дана од дана објављивања. 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); доказ о држављанству Републике Србије (уверење о држављанству). Одлуку о избору
кандидата директор ће донети у року од осам дана од дана
добијања мишљења Управног одбора. Пријаве слати на горенаведену адресу.
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осноВна школа
„ЈоВан стериЈа ПоПоВиЋ“
26366 Велика Греда, Маршала Тита 116
тел. 013/865-003

наставник енглеског језика

на српском језику, са 20 часова недељно

наставник математике

на српском језику, са 16 часова недељно

наставник географије

на српском језику, са 3 часа недељно

Васпитач

за рад са децом узраста од 3 године до
поласка у школу, на српском језику

наставник српског језика

ош „доситеЈ обрадоВиЋ“
26360 Пландиште, Војводе Путника 60
тел. 013/861-062, 861-615

Професор физичког васпитања

на румунском наставном језику, са 40%
радног времена
УСЛОВИ: одговарајуће образовање у складу са чл. 8 и 120
Закона о основама система образовања и васпитања и Правилником о врсти и степену стручне спреме; да кандидат
испуњава услове утврђене у чл. 120 Закона о основама система образовања и васпитања. Уз пријаву доставити: оверену фотокопију дипломе, доказ о познавању језика, доказ о
држављанству, извод из матичне књиге рођених. Конкурс је
отворен 8 дана од дана објављивања. Непотпуне и неаблаговремене пријаве неће се узимати у разматрање. Пријаве
доставити на горенаведену адресу.

ЗајЕЧар

са 17 часова недељно, на српском језику,
на одређено време до повратка раднице
са породиљског одсуства

ош „9. срПска бриГада“

УСЛОВИ: Кандидати треба да испуњавају следеће услове:
наставници: одговарајуће високо образовање у складу са
чл. 8 Закона о основама система образовања и васпитања
(„Службени гласник РС“, бр. 7/09 и 52/11) и врста стручне
спреме у складу са Правилником о врсти стручне спреме
наставника и стручних сарадника („Службени гласник РСПросветни гласник“, бр. 6/96, 3/99, 10/02, 4/03, 20/04, 5/05,
2/07, 3/07, 4/07, 17/07, 20/07, 1/08, 4/08, 6/08, 8/08, 11/08,
2/09, 4/09, 09/09, 3/10); васпитач: образовање у складу са
чл. 39 став 1 тачка 2 Закона о предшколском васпитању и
обрзовању („Сл. гласник РС“, бр. 18/2010); да имају психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом
и ученицима, да нису осуђивани правоснажном пресудом за
кривична дела утврђена у чл. 120 ЗОСОВ. Уз пријаву кандидат подноси: биографске податке, односно радну биографију; оверен препис дипломе о завршеном одговарајућем
високом образовању; уверење о држављанству; извод из
матичне књиге рођених; лекарско уверење да има психичку,
физичку и здравствену способност за рад са децом и ученицима (подноси изабрани кандидат пре закључења уговора о раду). Доказ из тачке 3 услова прибавља установа по
службеној дужности. Доказ из тачке 5 прибавља установа у
току поступка одлучивања о избору наставника и васпитача,
тако што након извршеног ужег избора упућује кандидате на
проверу психофизичких способности. Документа која немају
трајну важност не могу бити старија од шест месеци. Пријаве
се достављају у року од 8 дана од дана објављивања конкурса, на горенаведену адресу. Непотпуне и неблаговремене
пријаве неће се узети у разматрање.

наставник биологије

школски Центар
„никола тесла“
26300 Вршац, Стеријина 40-44
тел. 013/835-614, 830-668

наставник економске групе предмета
са 70% радног времена

УСЛОВИ: VII степен стручне спреме, дипломирани економиста (смер спољна и унутрашња трговина); висока стручна
спрема-VII/1 степен, одговарајућег смера, стечена на студијама другог степена (мастер академске студије - специјалистичке академске студије или специјалистичке струковне
студије), у складу са Законом о високом образовању („Службени гласник РС“, бр. 76/05, 100/07-аутентично тумачење и
97/08), почев од 10. септембра 2005. године или на основним студијама у трајању од најмање четири године, по пропису који је уређивао високо образовање до 10. септембра
2005. године; да кандидат испуњава услове утврђене у чл.
120 Закона о основама система образовања и васпитања. Уз
пријаву и краћу биографију кандидати су дужни да доставе:
оверену копију дипломе о одговарајућој стручној спреми и
потребним знањима; оверену копију или оригинал уверења
о држављанству и извод из матичне књиге рођених и фотокопију личне карте. Рок за подношење пријава је 8 дана од
дана објављивања. Проверу психофизичких способности
кандидата за рад са децом и ученицима врши надлежна
служба за послове запошљавања. Доказ о психичкој, физичкој и здравственој способности за рад са децом и ученицима
доставља кандидат пре закључења уговора о раду. Пријаву
са доказима о испуњавању услова канкурса кандидати достављају лично или поштом, на горенаведену адресу. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати.

19370 Бољевац, Кнеза Милоша 11
тел. 030/463-343

за 10% радног времена (2 часа недељно)
УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме за наведено занимање, према Правилнику о врсти стручне спреме наставника
и стручних сарадника у основној школи („Сл. гласник РС-Просветни гласник“, бр. 6/96, 3/99, 10/02 и даље).

наставник изборног предмета чувари
природе
за 5% радног времена (1 час недељно)

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме за наведено занимање, према Правилнику о врсти стручне спреме наставника
који изводе образовно-васпитни рад из изборних предмета
у основној школи („Сл. гласник РС-Просветни гласник“, бр.
4/03, 10/04, 3/05, 9/05, 4/07, 17/07, 1/08, 6/08, 10/08, 4/09
и 3/10).
ОСТАЛО: Кандидат уз молбу прилаже: оверену фотокопију
дипломе или уверења о стеченом одговарајућем образовању, уверење о држављанству и извод из матичне књиге рођених-не старији од 6 месеци. Уверење о психичкој,
физичкој и здравственој способности (лекарско уверење)
изабрани кандидат доставља пре закључења уговора о
раду. Уверење о неосуђиваности правоснажном пресудом за кривична дела за која 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 родоскрвњење, за кривично дело примање 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 санкцију, и да за њега није, у складу са законом,
утврђено дискриминаторно понашање-школа прибавља по
службеној дужности. Неблаговремене и непотпуне пријаве
неће се узимати у обзир. Рок за подношење молбе је 8 дана
од дана објављивања конкурса.

МедиЦинска школа
19000 Зајечар, Кнегиње Љубице 3-5

наставник латинског језика, за
предмет: латински језик

за 67% радног времена, на одређено
време ради замене одсутног запосленог
преко 60 дана
УСЛОВИ: Поред општих услова за заснивање радног односа,
кандидат треба да испуњава услове у погледу врсте тражене стручне спреме, утврђене Правилником о врсти стручне
спреме наставника, стручних сарадника и сарадника у настави у стручним школама („Просветни гласник РС“, бр. 5/91,
1/92, 21/93, 3/94, 7/96, 7/98, 3/99, 6/2001, 3/03, 8/03, 11/04,
5/05, 6/05, 2/07, 4/07, 7/2008, 11/2008, 5/2011 и 8/2011), као
и услове предвиђене у члану 120 Закона о основама система образовања и васпитања („Сл. гласник РС“, бр. 72/09 и
52/11). Као доказе о испуњености услова, кандидат уз пријаву прилаже: диплому о стеченом одговарајућем образовању
и уверење о држављанству. Докази се прилажу у оригиналу
или у овереној фотокопији. Пријаве на конкурс са доказима
о испуњености услова доставити лично или препорученом
поштом, у року од 8 дана од дана објављивања конкурса, на
горенаведену адресу, са назнаком: „За конкурс“. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се разматрати.

осноВна школа
„ЈереМиЈа илиЋ ЈеГор“
19214 Рготина
тел/факс: 019/466-119
е-mail: оs_jegor@verat.net

наставник биологије

на одређено време до повратка раднице
са породиљског одсуства, са 40% радног
времена
УСЛОВИ: одговарајуће образовање; да кандидат испуњава
услове утврђене у чл. 120 Закона о основама система образовања и васпитања и друге услове утврђене законом, другим прописима или актом о систематизацији радних места
у установи. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се
узети у обзир. Уз пријаву на конкурс приложити: доказ о
испуњености услова у погледу стручне спреме; уверење о
држављанству; извод из матичне књиге рођених. Уверење о
здравственој способности кандидат подноси пре закључења
уговора о раду, а доказ да кандидат није осуђиван прибавља
установа. Проверу психофизичких способности кандидата за
рад са децом и ученицима врши надлежна служба за послове запошљавања. У пријави кандидат треба да наведе тачну
адресу на којој живи, број фиксног и мобилног телефона.
Пријаве доставити на горенаведену адресу школе, са назнаком: „За конкурс“. Рок за пријављивање је 8 дана од дана
објављивања конкурса.

ош „Младост“

19350 Књажевац, Боре Станковића бб
тел. 019/731-620

наставник математике
са 95% радног времена

наставник информатике и
рачунарства
са 10% радног времена

УСЛОВИ: одговарајуће образовање, у складу са Правилником о врсти стручне спреме наставника и стручних сарадника
у основној школи; да кандидат испуњава услове утврђене у
чл. 120 Закона о основама система образовања и васпитања.
Уз пријаву на конкурс кандидат треба да приложи: доказ о
држављанству Републике Србије и оверен препис/фотокопију дипломе о стеченој стручној спреми. Доказ о неосуђиваности прибавља школа. Кандидати који буду испуњавали
услове конкурса, пре доношења коначне одлуке о избору
биће упућени на проверу психофизичких способности за рад
са децом и ученицима, коју врши надлежна служба за послове запошљавања, применом стандардизованих поступака. О
месту и датуму провере кандидати ће бити обавештени по
истеку рока за подношење молби. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узети у разматрање.

ЗрЕњанин
ош „бранко радиЧеВиЋ“
23266 Чента, Чарнојевићева 17

наставник енглеског језика

на одређено време ради замене
привремено одсутног запосленог преко
60 дана, са 78% радног времена
УСЛОВИ: Поред општих услова за пријем у радни однос
утврђених законом, кандидат треба да испуњава и посебне услове утврђене у члану 8 и члану 120 Закона о основама система образовања и васпитања („Службени гласник
РС“, бр. 72/09), члану 3 став 1 тачка 3а Правилника о врсти
стручне спреме наставника и стручних сарадника у основној школи („Службени гласник РС-Просветни гласник“, бр.
6/96, 3/99, 10/2002, 4/2003, 20/2004, 5/2005, 2/2007, 3/2007,
4/2007, 17/2007, 20/2007, 1/2008, 4/2008, 6/2008, 6/2008,
8/2008, 8/2008, 11/2008, 2/2009, 4/2009, 9/2009 и 3/2010),
као и да испуњава истоветно утврђене услове у општим актима школе: да има одговарајуће образовање, и да има следећи стручни назив за занимање: професор, односно дипломирани филолог за енглески језик и књижевност; кандидат
треба да испуњава услове предвиђене чланом 120 Закона
о основама система образовања и васпитања. Ови услови
доказују се приликом пријема у радни однос и проверавају
се у току рада.
ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс кандидат је дужан да приложи: фотокопију дипломе о завршеном факултету или вишој
школи; уверење о држављанству; извештај о извршеном
лекарском прегледу доставља пре закључења уговора о раду
од стране изабраног кандидата; извештај из казнене евиденције МУП-а школа прибавља по службеној дужности; извод
из матичне књиге рођених. Фотокопије приложених докумената морају бити уредно оверене. Рок за подношење пријава
са доказима о испуњавању услова конкурса је 15 дана од
дана објављивања у публикацији „Послови“. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узети у разматрање. Пријаве
на конкурс слати на адресу школе, са назнаком: „За конкурс“.
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наука и образовање

ош „ЈоВан дуЧиЋ“
23221 Клек, Васе Мискина 47
тел/факс: 023/891-003

наставник немачког језика и
књижевности

на одређено време до повратка одсутне
запослене са породиљског одсуства, са
44% радног времена

српскохрватског језика и југословенске књижевности за
наставу у школама у којима се образовно-васпитни рад изводи на мађарском, односно русинском или румунском језику,
професор, односно дипломирани филолог за југословенску
и општу књижевност, професор југословенске књижевности са страним језиком, дипломирани филолог за књижевност и српски језик, дипломирани филолог за српски језик
и књижевност, професор српског језика и књижевности у
одељењима за националне мањине; да испуњавају услове
предвиђене чланом 120 Закона о основама система образовања и васпитања.

УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава следеће услове: да је
пунолетан; да је стекао одговарајуће високо образовање: на
студијама другог степена (мастер академске студије, специјалистичке академске студије или специјалистичке струковне
студије) у складу са Законом о високом образовању („Службени гласник РС“, бр. 76/05, 100/07 - аутентично тумачење
и 97/08 и 44/10), почев од 10.09.2005. године; на основним
студијама у трајању од најмање четири године, по пропису
који је уређивао високо образовање до 10.09.2005. године.
Кандидат треба да испуњава услове у погледу врсте стручне спреме предвиђене Правилником о врсти стручне спреме наставника и стручних сарадника у основној школи („Сл.
гласник РС-Просветни гласник“, бр. 6/96, 3/99, 10/02, 4/03,
20/04, 5/05, 2/07, 3/07, 4/07, 17/07, 20/07, 1/08, 4/08, 6/08,
8/08, 11/08, 2/09, 4/09, 9/09 и 3/10), односно да је по образовању: професор, односно дипломирани филолог за немачки
језик и књижевност; да испуњава услове предвиђене чланом
120 Закона о основама система образовања и васпитања.

ОСТАЛО: Уз пријаву кандидат је дужан да приложи: оверену
фотокопију дипломе, уверење о психичкој, физичкој и здравственој способности за рад са децом и ученицима, уверење
из казнене евиденције школа прибавља по службеној дужности, уверење о држављанству, извод из матичне књиге
рођених. Сва приложена документа морају бити уредно оверена. Рок за подношење пријава са доказима о испуњавању
услова конкурса је 8 дана од дана објављивања у публикацији „Послови“. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће
бити разматране. Пријаве на конкурс слати на адресу школе,
са назнаком: „За конкурс“.

ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс кандидат треба да приложи: извод из матичне књиге рођених (оверена фотокопија);
диплому о стеченој стручној спреми (оверена фотокопија);
уверење о држављанству (оверена фотокопија-не старија од
6 месеци). Доказ о испуњености услова из тачке 3 конкурса (лекарско уверење) подноси кандидат који буде изабран,
пре закључења уговора о раду. Доказ из тачке 4 конкурса
(уверење да лице није осуђивано) прибавља школа. Рок за
пријављивање је 15 дана од дана објављивања у публикацији „Послови“. Пријаве на конкурс са потребном документацијом доставити на адресу школе, са назнаком: „За конкурс“.
Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узети у разматрање. Ближе информације могу се добити на број телефона: 023/891-003.

на одређено време до повратка одсутне
запослене, са 50% радног времена

Стекните
ош „слаВко родиЋ“
конкурентску
предност
23241 Лазарево, Жарка Зрењанина 13
тел/факс: 023/896-707

библиотекар

УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава следеће услове: да је
пунолетан; да је стекао одговарајуће високо образовање: на
студијама другог степена (мастер академске студије, специјалистичке академске студије или специјалистичке струковне
студије) у складу са Законом о високом образовању („Службени гласник РС“, бр. 76/05, 100/07 - аутентично тумачење
и 97/08 и 44/10), почев од 10.09.2005. године; на основним
студијама у трајању од најмање четири године, по пропису
који је уређивао високо образовање до 10.09.2005. године.
Кандидат треба да испуњава услове у погледу врсте стручне спреме предвиђене Правилником о врсти стручне спреме наставника и стручних сарадника у основној школи („Сл.
гласник РС-Просветни гласник“, бр. 6/96, 3/99, 10/02, 4/03,
20/04, 5/05, 2/07, 3/07, 4/07, 17/07, 20/07, 1/08, 4/08, 6/08,
8/08, 11/08, 2/09, 4/09, 9/09 и 3/10), и то: да је дипломирани библиотекар - информатичар; професор, односно дипломирани филолог језика и књижевности; професор, односно
дипломирани филолог за општу књижевност са теоријом
књижевности; професор разредне наставе; професор језика и књижевности, односно књижевности и језика, смер за
библиотекарство; професор, односно дипломирани филолог
књижевности и језика; професор српскохрватског језика и
југословенске књижевности; професор српског језика и књижевности; професор српске књижевности и језика са општом
књижевношћу; професор, односно дипломирани филолог за
југословенску књижевност и српскохрватски језик; професор, односно дипломирани филолог за југословенску књижевност и општу књижевност; да испуњава услове предвиђене чланом 120 Закона о основама система образовања
и васпитања.

Обука за активно
тражење посла

теХниЧки Факултет
„МиХаЈло ПуПин“
23000 Зрењанин, Ђуре Ђаковића бб
тел. 023/550-501

наставник у звање доцента за научну
област информационе технологије
на одређено време

УСЛОВИ: доктор техничких наука и остали услови прописани
чл. 64 Закона о високом образовању. Пријаве са прилозима
(биографија, докази о испуњавању услова конкурса, оверене
фотокопије диплома о одговарајућем стручном академском
и научном звању, списак објављених научних и стручних
радова, књиге и саме радове) подносе се Факултету, у року
од 8 дана од дана објављивања у публикацији „Послови“,
на горенаведену адресу, са назнаком: „За конкурс“. Контакт
телефон: 023/550-501.

осноВна школа
„сВетозар МаркоВиЋ тоза“
Елемир-Тараш

наставник српског језика

на одређено време ради замене одсутне
запослене преко 60 дана, до повратка
запослене са боловања, за рад у школи у
Елемиру
УСЛОВИ: Поред општих услова предвиђених законом, кандидати су дужни да испуњавају и услове о степену стручности одговарајућег смера, према Правилнику о врсти стручне
спреме наставника и стручних сарадника у основној школи
(„Службени гласник РС-Просветни гласник“, бр. 6/96, 3/99,
10/02, 4/03, 20/04, 5/05, 2/07, 3/07, 4/07, 17/07, 20/07, 1/08,
4/08, 6/08, 8/08, 11/08, 2/09 и 4/09) и услове утврђене у општим актима школе: да кандидат има високо образовање:
завршен факултет, односно VII/1 степен стручне спреме,
професор српског језика и књижевности, професор српског
језика и књижевности са општом лингвистиком, професор
српске књижевности и језика, професор српске књижевности и језика са општом књижевношћу, дипломирани филолог
српског језика са јужнословенским језицима, дипломирани
филолог српске књижевности са јужнословенским књижевностима, професор, односно дипломирани филолог за српскохрватски језик и југословенску књижевност, професор,
односно дипломирани филолог за југословенску књижевност
и српскохрватски језик, професор српскохрватског језика и
опште лингвистике, професор за српскохрватски језик са
јужнословенским језицима, професор српскохрватског језика са источним и западним словенским језицима, професор

ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс кандидат треба да приложи:
кратку биографију; извод из матичне књиге рођених (оверена фотокопија); диплому о стеченој стручној спреми (оверена фотокопија); уверење о држављанству (оверена фотокопија-не старија од 6 месеци). Доказ о испуњености услова из
тачке 3 конкурса (лекарско уверење) подноси кандидат који
буде изабран, пре закључења уговора о раду. Доказ из тачке
4 конкурса (уверење да лице није осуђивано) прибавља школа. Рок за пријављивање је 15 дана од дана објављивања
у публикацији „Послови“. Пријаве на конкурс, са потребном
документацијом доставити на адресу школе, са назнаком: „За
конкурс“. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узети
у разматрање. Ближе информације могу се добити на број
телефона: 023/896-707.

ош „слаВко родиЋ“
23241 Лазарево, Жарка Зрењанина 13
тел/факс: 023/896-707

Пословни центри НСЗ

наставник српског језика и
књижевности

на одређено време до повратка одсутне
запослене, са 22% радног времена

ВЕЛИКЕ ИДЕЈЕ
ЗА МАЛИ
БИЗНИС
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УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава следеће услове: да је
пунолетан; да је стекао одговарајуће високо образовање: на
студијама другог степена (мастер академске студије, специјалистичке академске студије или специјалистичке струковне
студије) у складу са Законом о високом образовању („Службени гласник РС“, бр. 76/05, 100/07 - аутентично тумачење
и 97/08 и 44/10), почев од 10.09.2005. године; на основним
студијама у трајању од најмање четири године, по пропису
који је уређивао високо образовање до 10.09.2005. године.
Кандидат треба да испуњава услове у погледу врсте стручне спреме предвиђене Правилником о врсти стручне спре-

ме наставника и стручних сарадника у основној школи („Сл.
гласник РС-Просветни гласник“, бр. 6/96, 3/99, 10/02, 4/03,
20/04, 5/05, 2/07, 3/07, 4/07, 17/07, 20/07, 1/08, 4/08, 6/08,
8/08, 11/08, 2/09, 4/09, 9/09 и 3/10), и то: да је професор српског језика и књижевности; професор српског језика и књижевности са општом лингвистиком; професор српске књижевности и језика; професор српске књижевности и језика са
општом књижевношћу; дипломирани филолог српског језика
са јужнословенским језицима; дипломирани филолог српске
књижевности са јужнословенским књижевностима; професор, односно дипломирани филолог за српскохрватски језик
и југословенску књижевност; професор, односно дипломирани филолог за југословенску књижевност и српскохрватски
језик; професор српскохрватског језика и опште лингвистике; професор за српскохрватски језик са јужнословенским
језицима; професор српскохрватског језика са источним и
западним словенским језицима; професор српскохрватског
језика и југословенске књижевности за наставу у школама
у којима се образовно-васпитни рад изводи на мађарском,
односно русинском или румунском језику; професор, односно
дипломирани филолог за југословенску и општу књижевност; професор југословенске књижевности са страним језицима; дипломирани филолог за књижевност и српски језик;
дипломирани филолог за српски језик и књижевност; професор српског језика и књижевности у одељењима за националне мањине; да испуњава услове предвиђене чланом 120
Закона о основама система образовања и васпитања.

Обука за
активно
тражење
посла

ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс кандидат треба да приложи:
кратку биографију; извод из матичне књиге рођених (оверена фотокопија); диплому о стеченој стручној спреми (оверена фотокопија); уверење о држављанству (оверена фотокопија-не старија од 6 месеци). Доказ о испуњености услова из
тачке 3 конкурса (лекарско уверење) подноси кандидат који
буде изабран, пре закључења уговора о раду. Доказ из тачке
4 конкурса (уверење да лице није осуђивано) прибавља школа. Рок за пријављивање је 15 дана од дана објављивања
у публикацији „Послови“. Пријаве на конкурс, са потребном
документацијом доставити на адресу школе, са назнаком: „За
конкурс“. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узети
у разматрање. Ближе информације могу се добити на број
телефона: 023/896-707.

Посао се не чека,
посао се тражи

Национална служба
за запошљавање

Пословни центри
НСЗ

План за
реализацију
вашег
бизниса

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

ПРАВО НА ПРАКСУ
Интересује ме да ли бих могла да као приправник ангажован по програму
НСЗ „Стручна пракса“, у извесном периоду упоредо обављам делатност по
уговору о делу. Да ли бих у том случају изгубила право на обављање пракпрак
се, јер је услов за обављање исте да лице нема радно искуство?
У складу са чл. 199 став 1 и 2 Закона о раду („Службени гласник РС“, бр. 24/05...24/09) неспорно
је да:
• уговор о делу представља уговор ван радног односа;
• уговор о делу може се закључити само за обављање послова који су ван делатности послопосло
давца (која имају за предмет самостално извршење одређеног физичког или интелектуалинтелектуал
ног посла), односно за послове који нису систематизовани правилником о организацији и
систематизацији послова;
• лице које обавља послове по основу уговора о делу нема статус запосленог, у смислу закона.

Поставите
питања
Телефон:
011/29 29 509
Адреса:
Послови - Национална
служба за запошљавање
Дечанска 8/3
11000 Београд
e-mail:
novine@nsz.gov.rs
abacevic@nsz.gov.rs

Такође, чланом 70 Правилника о начину и критеријумима за спровођење мера активне попо
литике запошљавања („Службени гласник РС“ бр. 2/12), прописано је да је програм стручне
праксе намењен незапосленим лицима која се први пут оспособљавају за занимање за које су
стекла одређену врсту и степен стручне спреме или која су се стручно оспособљавала краће
од времена потребног за полагање приправничког/стручног испита, а ради оспособљавања за
самосталан рад и полагање приправничког испита, у складу са законом или општим актом
послодавца, без заснивања радног односа.
Имајући у виду све напред наведено, мишљења смо да не можете бити ангажовани код истог
послодавца по основу уговора о делу и по основу стручног оспособљавања на истим пословипослови
ма који су систематизовани правилником о организацији и систематизацији послова.
Потребна ми је помоћ у провери радног стажа, ради остваривања права на новчану
накнаду у Републици Хрватској, са којом НСЗ има посебан споразум. Наиме, ја сам у
Србији радила 12 година, најпре у једној приватној фирми, а затим у основној шкошко
ли. Потом сам се удала (промена презимена) и одселила у Хрватску, где сам добила
нови матични број. У Хрватској сам радила годину и по дана. Када сам добила отказ,
рекли су ми да имам право на новчану накнаду, као и право на новчану накнаду
према радном стажу из Србије, с обзиром да у Србији никад нисам примала новчану
накнаду.
Потом је надлежна служба за запошљавање у Хрватској послала Националној служслуж
би за запошљавање у Београду упит о провери радног стажа и добили су одговор
да ја немам никакав радни стаж у Србији, а то је немогуће. Сматрам да је дошло до
забуне због другачијег презимена, као и због новог матичног броја, али и чињенице
да је из Хрватске послат упит само са хрватским подацима.
Како да потврдим право стање, како бих у Хрватској могла да остварим своја права?
У вези са Вашим дописом који сте упутили на адресу Националне службе за запошљавање,
а односи се на признавање стажа осигурања оствареног у Републици Србији, обавештавамо
вас о следећем:
Национална служба за запошљавање није могла да поступи у складу са Споразумом о сосо
цијалном осигурању између Савезне Републике Југославије и Републике Хрватске и потврди
стаж осигурања који сте остварили на територији Републике Србије, јер нам Републички фонд
пензијског и инвалидског осигурања Републике Србије, који је надлежан за овакву врсту пропро
вера, није доставио доказе на основу којих би тај стаж могао бити потврђен.
Разлог непотврђивања стажа осигурања вероватно се односи на пропуштање Хрватског заза
вода за запошљавање да нам достави ваш матични број који сте имали док сте боравили и
радили на територији Републике Србије. Будући да сте нам сада доставили документацију
из које се јасно може видети ваш матични број из Републике Србије, Национална служба за
запошљавање ће поново покренути поступак пред надлежним органом, ради потврђивања
стажа осигурања који сте остварили на територији Републике Србије, и који ће вам послужити
за остваривање права на новчану накнаду по основу незапослености у Републици Хрватској.
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Програми Националне службе за особе са инвалидитетом

ВИШЕ ОД ОБУКЕ

„Сада имамо занат у рукама, драгоцена је била ова обука“, рекли су полазници обуке за књиговесце,
преузимајући уверења о стеченом знању

У

Београду, у просторијама Школе рачунара „ЦЕТ“, пет незапослених особа са инвалидитетом добило је уверења о успешно завршеној обуци за књиговесце. То је само једна у низу
обука за тржиште рада које организује Национална служба
за запошљавање, како би помогла незапосленима да лакше
и брже дођу до запослења.
«Особе са инвалидитетом су у оквиру Националне службе препознате као посебно угрожена група незапослених лица, под ризиком
од маргинализације на тржишту рада и социјалног искључивања. Горући проблем ове групације је неповољна квалификациона структура, чак 48% је без стручних квалификација, односно у занимањима
која нису конкурентна на отвореном тржишту рада. Из тих разлога
особе са инвалидитетом се укључују у програме и мере НСЗ, како би
им се повећала компетентност и конкурентност, у складу са захтевима тржишта рада. Једна од веома успешних мера професионалне
рехабилитације су обуке за занимања за којима постоји потреба на
тржишту рада», каже Момира Влајин, руководилац Одсека за професионалну рехабилитацију и запошљавање особа са инвалидитетом у
београдској Филијали НСЗ.

Обуке могу изводити извођачи који у складу са Законом о професионалној рехабилитацији и запошљавању особа са инвалидитетом
имају одобрење министарства надлежног за послове запошљавања
за спровођење конкретног програма обука за особе са инвалидитетом, које се издаје по претходно прибављеном мишљењу органа
надлежног за послове безбедности и здравља на раду, организације
надлежне за стручно образовање одраслих и удружења или организација особа са инвалидитетом.
Драгана Грбовић, представник Агенције за образовање „Академија“ из Чачка, која је реализовала обуку за књиговесце, истиче: «Ово
је једна од обука за које је сертификована наша Агенција за образовање. Када је реч о обукама за особе са инвалидитетом, код НСЗ смо
аплицирали и добили прилику да реализујемо обуку за књиговесце,
која се осим у Београду реализује и у Новом Саду. У ова два града, као
и у Јагодини, Лесковцу и Бору, реализујемо и обуку за столаре. Обука
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коју је успешно савладало ових пет младих људи, одржавала се пет
радних дана у недељи и трајала је више од четири месеца, тачније 360
школских часова. Реализована је кроз теоријску и практичну наставу, на две локације - у просторијама Школе рачунара и у радионици
Штампарске радње „Облик“. Верујем да ће им стечено знање помоћи
да дођу до радног места код неког послодавца или да сами постану
предузетници. Ја сам 20 година предузетник и добро знам да за то
треба храброст, а ови млади људи су показали колико су храбри и
самим тим што су дошли на обуку, успешно је савладали и тако учинили велики корак у побољшању квалитета свог живота».
Предавач Александар Бајић, професор-књиговезац, истиче да су
полазници обуке, ношени младошћу и ентузијазмом, одлично савладали вештине књиговезачког заната. Позвао их је да му се обавезно
јаве, ако наиђу на проблем у обављању посла за који су обучени.
Да ови млади људи знају свој посао и да су успешно испекли занат, уверио се и новинар «Послова», разгледајући укоричене свеске,
књижице и друге експонате, њихових руку дело. Како кажу, важан им
је занат, али и другарство стечено на обуци.
„Све је било супер, и обука и другови“, каже Саша Здравески
(23 године), а Исидора Бутућ (34 године), додаје: «Стекла сам ново
искуство и ново знање. То није тежак посао, занимљив је и види се
резултат. Стекла сам и другове. Дружићемо се и даље и радовати успесима сваког од нас».
М.Колаковић

Књиговесци у Краљеву
Филијала Краљево организовала је обуку за тржиште
рада, на којој је 14 особа са инвалидитетом успешно стекло нова
знања и вештине за посао књиговесца. Извођач обуке била је
агенција „Свети Сава“ из Чачка, а часови су реализовани у компанији „Мак ди“, друштвеном предузећу специјализованом за
професионалну рехабилитацију и оспособљавање особа са инвалидитетом.
Обука је организована да би се подигла њихова конкурентност на тржишту рада и преостала радна способност дошла до
изражаја. Предавачи су изразили задовољство мотивацијом и
личним ангажовањем полазника. Изјаве полазника о интересантном занату који су научили, као и жељи да стечено знање
и даље примењују на будућем послу, сведоче о високој мотивисаности особа са инвалидитетом да буду активно укључени
у сферу рада, тј. да раде и зарађују. Истакавши своје радне квалитете у компанији „Мак ди“, извесно је да ће неки од полазника
ускоро постати и чланови тог колектива, радећи посао за који су
се обучили и који су заволели.
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Истине и заблуде о старијим радницима

ПРОДУКТИВНИ И У
ПЕДЕСЕТИМ

Они знају да одвоје битно од небитног, не паниче када се нађу у критичним ситуацијама и могу дуже да
раде у континуитету. У Србији на евиденцији незапослених посао тренутно чека 90.000 људи који имају
између 45 и 50 година
У данашње време, када високе стопе незапослености пуне насловне стране, компаније могу бити знатно селективније при одлуци кога запослити. Старији кандидати обично нису високо рангирани при запошљавању, и то из више разлога, од којих су неки
објективни, а неки и умишљени.
Посматрано из више углова, може се са сигурношћу тврдити
да су старији радници бољи и поузданији. Наравно, њима се можда мора изаћи у сусрет у неким другим аспектима, нарочито ако
је посао физички напоран. Узимајући у обзир глобално распрострањен тренд старења нација, као и чињеницу да старији радници
постају најдоминантнији део радне снаге, компаније ће морати да
објективно размотре позитивне и негативне аспекте сваког кандидата, без обзира на његову старосну доб.
У Немачкој су недавно објављени резултати великог истраживања, које је недвосмислено доказало да продуктивност компанија расте чим се број запослених који имају између 45 и 50 година
повећа за само један одсто. У Србији, међутим, важе другачија правила и послодавци изузетно нерадо примају људе у тим годинама,
отписујући их као полупензионере.
Истраживање немачког института за истраживања показало
је да се продуктивност повећава за 0,5 одсто када број запослених
између 45 и 50 година порасте за један одсто. Резултате студије
званично је саопштила немачка министарка за рад и социјална
питања Урсула фон дер Лајен, која је том приликом нагласила да је
тиме елиминисана заблуда да су једино млади носиоци прогреса.
“Живимо дуже, радни век се продужава, наш циљ је да рад постане
нормална ствар и за људе старије од 60 година“, рекла је Лајенова.
У Србији на евиденцији незапослених посао тренутно чека
90.000 људи који имају између 45 и 50 година. Радмила Букумирић Катић, помоћница министра за рад и социјалну политику, сматра да они имају најјачи радни потенцијал, који наши послодавци,
нажалост, не препознају.
“Ти радници иза себе имају искуство и знање, па могу много
да допринесу својим компанијама. Али ту постоји један проблем, а
то су допунска знања која би била у функцији нових технолошких
захтева, а радници у том добу их најчешће не поседују. Нажалост,
наши послодавци нису препознали потенцијал ових радника и
потребу за њиховом надоградњом“, наводи Радмила Букумирић
Катић.
Милош Чолић, из Партије удружених пензионера (ПУПС), каже
да су млађи радници можда бржи на краће стазе, али да старији
могу да истрче маратон. “Зато ме не чуди што у Европи социјално
предузетништво подразумева запошљавање управо те категорије
људи. У Европи влада огромна потражња за искусним и добрим
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мајсторима, који по годинама спадају у категорију старијих. Одлучујућу улогу има њихово искуство, јер они знају да одвоје битно од
небитног, не паниче када се нађу у критичним ситуацијама и могу
дуже да раде у континуитету“, каже Чолић.
Љубиша Рајић из Уније послодаваца Србије проблем види у
лошем Закону о раду:
“Послодавци у Србији не желе да запосле раднике старије од
40 година, јер према важећем закону, ако дође до пропадања фирме, они запосленом морају да исплате отпремнину за све године
радног стажа. Дешавало се да те отпремнине у неким случајевима
иду и до милион динара. Друго, старији радници немају додатне
вештине које су данас неопходне за већину послова који се траже на тржишту рада. И стране компаније које долазе у Србију пре
запошљавају млађе раднике, уложе у њих, обуче их и дугорочно
имају квалитетног радника“.
Срђан Андријанић, портпарол Националне службе за запошљавање, не крије да су људи старији од 45 година у протеклој
деценији били највећи губитници транзиције: “Они су у већој мери
губили посао, било због саме природе посла и делатности у којима су радили, попут текстилне, машинске и хемијске индустрије,
у којима је током реструктурирања и приватизације дошло до гашења великог броја послова, али и због недостатка квалификација,
знања и вештина које захтевају нове технологије“. Андријанић додаје да НСЗ разним мерама стимулише запошљавање људи који
имају више од 45 година.
А.Б.

Олакшице за послодавце
Послодавaц који запосли лице старије од 50 година има
право на ослобађање од плаћања доприноса (100%) који се
плаћају на основицу, односно на терет средстава послодавца, у
периоду од 2 године од дана заснивања радног односа и обавезу задржавања лица у радном односу 3 године након истека
олакшице.
Послодавац који запосли лице старије од 45, а млађе од 50
година има право на ослобађање од плаћања доприноса који се
плаћају на основицу, односно на терет средстава послодавца,
умањених за 80%, у периоду од 2 године од дана заснивања
радног односа и обавезу задржавања лица у радном односу 3
године након истека олакшице.
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Само током градње рафинерије било би упослено око 2.000 грађевинских радника и отворена 542
радна места, а индиректно 1.500 до 3.000 радних места
„Комико оил“ (Comico Oil) ће градити рафинерију у Смедереву, јер је после три године ипак добио право закупа земљишта
у овом граду. Одлуком Скупштине града, „Комико оил“ је добио
право закупа земљишта на 99 година за 652 милиона динара,
ради изградње рафинерије за прераду сирове нафте и производњу квалитетних нафтних производа. У питању је неуређено
грађевинско земљиште, површине од 113 хектара, 12 ари и 16
метара квадратних. Измењен текст уговора о закупу неуређеног грађевинског земљишта у индустријској зони ради изградње
рафинерије, претходне недеље су усвојили одборници локалног
парламента. За усвајање су гласала 43 одборника, 13 је било против, а три уздржана.
На јануарском заседању одборници нису дали сагласност
на претходни предлог уговора о давању земљишта у закуп за
изградњу рафинерије, због противљења опозиције и несагласја
унутар владајуће већине. У међувремену је у директним прего-

ворима власти и инвеститора постигнута сагласност око измене
60 одсто чланова првобитног уговора.
„Рафинерија би за овај град значила довођење инвестиција,
односно свеж новац на тржишту. Само током градње рафинерије
било би упослено око 2.000 грађевинских радника и отворена
542 радна места, а индиректно 1.500 до 3.000 радних места, зависно од обима посла“, рекао је градоначелник Смедерева Предраг Умичевић. Ту тврдњу поткрепљује и представник компаније
Радомир Радивојевић.
„Да би рафинерија за прераду 100.000 барела сирове нафте
дневно могла несметано да ради, потребна је упосленост најмање
толиког броја радника, и то у три смене. То је показала наша студија достављена Влади Србије и тај број је укључен у План посебне намене, који је усвојила Влада Србије“, истакао је Радивојевић.

минималац од априла 20.700 динара
Минимална нето зарада по радном сату
биће повећана од априла за 13 динара и
износиће 115 динара, одлучио је Социјално
економски савет. Како је саопштено из тог
трипартитног тела, за период јануар - март
ове године минимална нето зарада ће остати непромењена и износиће 102 динара по
радном сату. Одлука о повећању минималне
нето зараде по радном сату важиће, како се
наводи, до фебруара наредне године. Поред
тога што ће минимална плата за месечни
фонд од 180 сати бити 20.700 динара, Влада Србије ће од априла
повећати и неопорезиви део зараде на износ од 10.000 динара.
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Савет је усвојио и закључак којим је
министру рада и социјалне политике Расиму Љајићу препоручио да донесе одлуку о
проширеном дејству Посебног колективног
уговора за грађевинарство и индустрију
грађевинског материјала на све послодавце
у Републици Србији у овом сектору.
За председавајућег Савета у периоду од
марта 2012. до марта 2013. године изабран
је Небојша Атанацковић, председник Уније
послодаваца Србије. Социјално економски
савет чине представници Владе Србије, репрезентативних синдиката и Уније послодаваца Србије.
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Прилика за студенте

РАДИ И ПУТУЈ
У току је пријављивање студената из Србије
заинтересованих да током летњег распуста раде у
САД путем програма “Ради и путуј”, који реализује
београдска агенција SNAP (Student Network
Affirmation Programe). Слободних места има за још
60 студената, а поласци из Београда предвиђени
су за почетак маја и прву половину јуна

В

ећина студената и тинејџера у нашој земљи још увек
није прихватила идеју да потражи хонорарни посао.
Преко океана је уобичајено да средњошколци, уз школу
или између две школске године, раде у неком ресторану, зарађујући тако свој први новац, чак и у случајевима
када немају неке велике потребе за тим. На Балкану се овај начин
размишљања тек развија. Међутим, млади су у односу на протекле године много заинтересованији за проналажење повременог
посла, што показује и већи број учлањених у омладинске задруге, али и учесталије посете специјализованим сајтовима (што је
и најбољи и најсигурнији пут за проналажење легалног ангажмана). Многи прилику за зараду траже у иностранству, најчешће
у суседним приморским земљама, а могућност за налажење солидно плаћеног хонорарног посла, мада у значајно мањој мери,
имају и они који остају у Србији.
«С обзиром да у мојој четворочланој породици ради само
мајка, настојим да сваког лета зарадим што је могуће више, јер
ми обавезе за вереме школске године не дозвољавају озбиљније
ангажмане. Нисам избирљив што се тиче послова, јер знам да
има много заинтересованих, а посла нема довољно. Копао сам и
канале и добро сам зарадио», ништа ми није тешко, каже двадесетрогодишњи студент електротехнике, а његов колега додаје да
први пут тражи посао преко студентске задруге и да се не либи
и тешких физичких послова, како би зарадио свој џепарац. Међутим, жеља обојице је да се отисну „преко гране“.
Девојке и младићи, најчешће студенти, уколико желе да
зараде нешто новца и при томе виде мало света, путем неколико проверених агенција одлазе на шест месеци у САД, а у зависности од програма, могу остати и до годину дана. Прилике за
налажење доброг посла у САД постоје, без обзира на рекордно
високу стопу незапослености и последице економске кризе. За
студенте из Србије, заинтересоване да за време летњег распуста
бораве и раде у САД, неколико агенција последњих година има
у понуди већ готове програме за путовање, на које могу да се
пријаве редовни студенти државног или приватног факултета
или високе школе струковних студија. Услов је да имају између
18 и 30 година. Цене боравка се крећу од 800 до 1.000 долара, а ту
су и трошкови здравственог осигурања и сервиса и цена авионске карте.
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Студенти из Србије од маја до октобра могу да путују и раде
у САД, у оквиру програма „Ради и путуј“, који реализује београдска агенција SNAP (Student Network Affirmation Programe).
Слободних места има за још 60 студената. Поласци из Београда
предвиђени су за почетак маја и прву половину јуна, а могу се
пријавити редовни студенти државног, приватног факултета и
високе школе струковних студија, као и постдипломци. Студенти
би радили четири месеца, махом у туристичким местима широм
САД - приватним јахтинг и кантри клубовима, ботаничким баштама, клубовима за вишенаменске послове.
Услов је да имају између 18 и 30 година, редовно полажу испите и да се споразумевају на енглеском језику, кажу у агенцији
SNAP, која обележава две деценије рада. Ова агенција за стручно
и едукативно усавршавање студената програм „Ради и путуј““
спроводи заједно са програмима основних студија, мастер студија, докторских студија, камп саветника и програмом стручне
праксе.
А.Б.

Старосна ограничења
Веома актуелан је и Х2Б програм који омогућава радницима из свих земаља да живе и раде у САД на одређени период.
Старосна ограничења су флексибилнија, па се у програм могу
пријавити особе од 18 до 45 година. Дозвола за рад се издаје на
мање од 12 месеци, са могућношћу продужавања до 3 године.
Везана је за одређеног послодавца и одређену радну позицију.
На крају програма постоји могућност да се склопи нови уговор са истим или другим послодавцем и на тај начин продужи
трајање визе. Генерално, запослени из страних земаља бивају
плаћани као и амерички грађани за исту позицију. Просечно
плаћање рада износи од 7,15 долара по сату, па навише. За прековремени рад се плаћа за 1,5 долар више од редовне сатнице.
Зараде се исплаћују свеке недеље или сваке две недеље. Пријава и предаја комплетиране апликације кошта око 400 долара,
уз трошкове захтева за разматрање за Х2Б визу и заказивање
разговора у Амбасади САД, као и трошкове пута.
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Светски дан енергетске ефикасности

ТРОШИМО
НЕРАЦИОНАЛНО

Куће и зграде у Србији су лоше изоловане. Кроз зидове и старе прозоре изгуби се чак 4/5 енергије, а само на
неефикасно грејање оде 25 одсто потрошње струје. Стручњаци кажу да је улагање у енергетску ефикасност
скупо, али се кроз мање рачуне за струју и грејање брзо исплати. Треба подићи свест грађана о неопходности
штедње енергије

Н

а Светски дан енергетске ефикасности - 5. март, Србија није имала много разлога за славље, јер троши
двоструко више енергије од светског просека, а чак
шест пута више од неких земаља Ервопе. Како би се
потрошња енергије смањила, држава је најавила да
ће ове године пројекте енергетске ефикасности дотирати са 1,3
милијарде динара.

лоша изолација у зградарству
Највећи проблем представља чињеница да се енергија не
користи рационално. Србија је око два до два и по пута неефикаснија од најразвијенијих земаља ЕУ, што значи да по јединици
бруто домаћег производа потроши два и по пута више енергије.
Један од главних разлога за велике губитке енергије је лоша из-

олација у зградарству. Стање у области енергетске ефикасности
би требало да се побољша у Србији применом усвојених закона,
а за институције и компаније је посебно важно да се припреме
за израду пројеката, како би могли да конкуришу за различите
фондове, указано је на скупу који је поводом Светског дана енергетске ефикасности организовао Централно-европски форум за
развој (Цедеф), у сарадњи са Агенцијом за енергетску ефикасност.
На скупу је компанија „Хенкел Цересит“ најавила нова улагања у
Србију, односно изградњу фабрике у Инђији, која би требало да
буде регионални центар за производњу фасадног малтера.
Председница Управног одбора Цедефа, Јованка Арсић Каришић, истакла је да док се у Европској унији у зградама троши 137
киловата по квадратном метру, у Србији потрошња износи 200
киловата по квадратном метру. Као основни разлог за те разлике
навела је проблеме са изолацијом у Србији.
Удео зградарства наставља да расте у укупној потрошњи
енергије у Србији и сада износи 48%, заједно са пољопривредом и
јавним и комуналним делатностима, рекао је заменик директора
Агенције за енергетску ефикасност Бојан Ковачић.

индустрија велики потрошач

Енергетски интензитет
“Утрошак енергије по глави становника говори да је наша
индустрија неразвијена и да је проблем у степену рационалности коришћења енергије, односно енергетском интензитету.
Србија не води званичну статистику о енергетском интензитету,
који служи као показатељ енергетске ефикасности привреде,
али се тиме баве различите институције, укључујући надлежна
министарства и Агенцију. Тај индикатор би ускоро могао бити
и формално укључен, пошто се статистика усклади са методологијом европске службе за статистику - Еуростат. Он се може
израчунати за државу, али и за град, регион или компанију. На
тај начин се може видети колико се енергије употреби да би се
произвео неки производ“, рекао је заменик директора Агенције
за енергетску ефикасност Бојан Ковачић.
Он је истакао да је потребно усвојити и закон о рационалној употреби енергије, чији предлог је припремљен. Ковачић је
додао да је битно да локалне самоуправе развију капацитете
за припрему пројеката за енергетску ефикасност, а компаније
да се информишу о изворима финансирања, како би могли да
искористе различите фондове, укључујући претприступне фондове и оне који се односе на прекограничу сарадњу, али и друге
међународне фондове.
“Увођење енергетског менаџера на нивоу локалних самоуправа, који би се бавио енергетском ефикасношћу и олакшао
приступ средствима из европских фондова, омогућило би уштеду општини од најмање пет евра по глави становника годишње.
У Србији од укупно 168 општина, само 20 има енергетског менаџера”, нагласио је Ковачевић.
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Проблем у Србији представља и велики утрошак енергије у
производњи. У неким компанијама удео трошкова за енергију у
укупним трошковима производње износи и преко 50%.
„Трошкови за енергију заузимају значајно место. Преко 50%
производних трошкова су трошкови за енергију, што је заиста
превише“, рекао је Ковачић.
Шта значи имати добро изолован стан или кућу најбоље се
видело током фебруарских ледених дана. Свака нова зграда ускоро ће имати енергетски пасош у коме ће писати колико енергије
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троши. Енергетска ефикасност подразумева смањену потрошњу
и електричне и топлотне енергије, а да то не наруши комфор живота и рада људи. Управо то је суштина и зелене градње која је
већ тренд у свету.
Како истиче Младен Вуканац, из Савета зелене градње Србије, штедња енергије је јако важан концепт.
„Када сертификујемо зграду која је зелена, најнижи ниво
сертификације већ подразумева уштеду око 20 процената енергије у односу на такозвану сиву градњу“, објаснио је Вуканац.
Куће и зграде у Србији су лоше изоловане. Кроз зидове и старе
прозоре изгуби се чак 4/5 енергије, а само на неефикасно грејање
оде 25 одсто потрошње струје. Стручњаци кажу да је улагање у
енергетску ефикасност скупо, али се кроз мање рачуне за струју
и грејање брзо и исплати. Међутим, пре свега треба подићи свест
грађана о неопходности штедње енергије.
Прекомерну енергију троше и неефикасни електрични
уређаји, који се још продају код нас. У Агенцији за енергетску
ефикасност кажу да ће то ускоро бити забрањено посебним правилником. Према речима Бојана Ковачића из Агенције за енергетску ефикасност, тај правилник подразумева да ће сваки производ који грађани, односно потрошачи нађу у продавницама,
морати да има декларацију, односно ознаку енергетског разреда.
Домаћинства су највећи расипници, али доста енергије се
изгуби и у фабричким халама и саобраћају. Домаћи прописи морају се ускладити са захтевима Европске уније. Статус кандидата
који је Србија добила требало би да убрза и доношење дуго најављиваног закона о рационалној потрошњи енергије и оснивање
Фонда енергетске ефикасности.

кредити за енергетску ефикасност
Влада Србије требало би да ускоро усвоји Уредбу о помоћи
у повећању енергетске ефикасности објеката, за шта је из буџета
предвиђено 1,3 милијарде динара, речено је агенцији Бета у Министарству животне средине, рударства и просторног планирања
Србије. Од тога ће милијарда динара бити намењена локалним
самоуправама у виду бесповратних средстава за унапређење

Додељене награде новинарима
На скупу су додељене награде новинарима за извештавање
на тему „Изолација у зградарству и енергетска ефикасност“. На
конкурс се пријавило 18 новинара из 14 редакција, са укупно
28 прилога. Прву награду је добила новинарка Радио-телевизије Србија Славица Глигоровић, за прилог „Лепе куће Србије“,
о новим сеоским кућама у Србији и енергетској ефикасности.
Другу награду је добила новинарка ужичке ТВ „Лав“ Биљана
Кузмановић, за прилог „Прва у Ужицу“, о изградњи зграде у том
граду по највишим стандардима енергетске ефикасности и уз
употребу обновљивих извора енергије. Трећу награду је добио
новинар Радио-телевизије Војводина Марко Јаковљев, за прилог
„Енергетски доктори за енергетску ефикасност“, о могућности
мерења енергетске ефикасности у зградама помоћу термалних
зграда.
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енергетске ефикасности јавних установа, а 300 милиона динара
грађанима за субвенционисање камата за кредите.
Како је раније саопштено из тог министарства, држава ће на
тај начин почети помоћ у финансирању уградње прозора, врата,
замене столарије, уградње котлова, коришћење термалних пумпи и коришћење обновљивих извора енергије, како би се повећала енергетска ефикасност.
Прецизирано је да ће милијарда динара бити намењена
локалним самоуправама у виду бесповратних средстава за
пројекте подизања енергетске ефикасности јавних установа, док
ће преосталих 300 милиона динара бити искоришћено за субвенционисање камата за кредите које грађани буду узимали за
адаптацију и реконструкцију својих објеката. Средства која добију локалне самоуправе моћи ће да се користе за пројекте реконструкције и адаптације објеката за јавне намене. Планирана
су и два начина субвенционисања камате за грађане, који подразумевају да ће за динарске кредите бити субвенционисано 10%
од укупне камате на годишњем нивоу, а еврима 5% од камате
која се буде давала на годишњем нивоу. Након усвајања уредбе
предвиђено је расписивање јавног позива за заинтересоване банке које желе да одобравају кредите за енергетску ефикасност, као
и јавни позив за локалне самоуправе за пријаву пројекта за енергетску ефикасност јавних објеката. У министарству су проценили
да је за замену свих врата и прозора у Србији потребно улагање
од 2,2 милијарде евра, а за изолацију свих фасада са прихватљивим еколошким материјалима око 840 милиона евра.
А.Б.

„Хенкел“ планира нову
фабрику у Инђији
Покровитељ скупа, компанија „Хенкел Цересит“ најавила
је да планира наставак улагања у Србију изградњом фабрике
фасадних малтера у Инђији, у коју би наредне године требало да
уложи од 15 до 20 милиона евра и запосли око 50 људи.
„Планирамо да отворимо фабрику која ће бити регионални
центар за производњу фасадних малтера за цео Балкан, односно
земље бивше Југославије, Румунију, Бугарску, али и Мађарску,
Чешку и Словачку, што је тржиште од више десетина милиона
становника“, рекао је новинарима извршни директор „Хенкела
Србија“ Јован Шаренац. Према његовим речима, у току су иницијални преговори са локалном самоуправом Инђије и Агенцијом за страна улагања и промоцију извоза Србије.
„Оквирна вреност инвестиције у првој фази, јер ће се радити
у сегментима, износи од 15 до 20 милиона евра, са могућношћу
да се та инвестиција фазно повећава“, рекао је Шаренац и додао
да су пројектовани капацитети око 50.000 тона робе годишње.
Уколико све буде договорено, изградња фабрике која ће радити
фасадне малтере по новој технологији, може да почне већ наредне године.
„Нова фабрика у Инђији ће бити потпуно аутоматизована,
али битно је да ћемо успети да запослимо око 50 нових радника“,
рекао је Шаренац и подсетио да „Хенкел“ спада у највеће немачке инвеститоре у Србији, који је од 2002. до данас уложио више
од 84 милиона евра.
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Позивни центар 0800 300 301 (позив је бесплатан)
адрЕсЕ филијала нсЗ

Београд

Јагодина

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

Љубише Урошевића 16
тел. 035/201-011

Нови Сад

Ниш

Алберта Томе 2
тел. 021/4885-500

Ратка Вукићевића 3
тел. 018/501-200

Зрењанин

Пирот

Сарајлијина 4
тел. 023/519-800

Крушевац

Балканска 33
тел. 037/412-501

Лесковац

11. октобра 25
тел. 016/202-400

Пожаревац

Кнеза Милоша 59
тел. 010/305-000

Шумадијска 31
тел. 012/538-100

Прокупље

Цара Лазара 49
тел. 027/320-000

Смедерево

Доситејева 24
тел. 0230/411-700

Панчево

Бор

Ужице

Кикинда

Војводе Радомира Путника 20
тел. 013/306-800

Вршац

7. јула 29
тел. 030/453-100

Зајечар

Феликса Милекера 21
тел. 013/802-400

Николе Пашића 77
тел. 019/444-500

Сомбор

Ваљево

Апатински пут 1
тел. 025/464-000

Владике Николаја 1
тел. 014/295-600

Сремска
Митровица

Врање

Суботица

Цара Душана 78
тел. 036/302-000

Светог Димитрија 31
тел. 022/638-800
Трг слободе 3/3
тел. 024/644-600

Крагујевац

Светозара Марковића 37
тел. 034/505-500

www.nsz.gov.rs

Др Миладина Милића 2
тел. 026/633-900

Железничка 22
тел. 031/590-600

Пријепоље

Санџачких бригада 11
тел. 033/719-011

Чачак

Жупана Страцимира 35
тел. 032/303-700

Шабац

Тодора Шпанца 1
тел. 017/407-100

Масарикова 31
тел. 015/361-700

Краљево

Лозница

Нови Пазар

Косовска
Митровица

Шабана Коче 18
тел. 020/330-000

Кнеза Милоша 3
тел. 015/879-700

Џона Кенедија бб
тел. 028/420-600

поКрајинс
поКрајинсКа
слУЖба За
ЗапоШљавањe

Нови Сад

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

поКрајинс
поКрајинсКа
слУЖба За
ЗапоШљавањe
ЗапоШљ

Косовска
Митровица

Дрварска 10
тел. 028/423-090

