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РЕКЛИ СУ
Из експозеа мандатара Владе Александра Вучића

М

КАКО ДО ВИШЕ РАДНИХ МЕСТА

андатар Владе Александар
Вучић изјавио је да је у протеклих 27 месеци присуствовао
отварању 38 нових фабрика или погона,
у којима је отворено на десетине хиљада радних места. У периоду од 2014. до
2016. потписано је 36 уговора са инвеститорима. Укупна вредност инвестиција је 542 милиона евра, са обавезом
запошљавања 18.523 радника. У овом
тренутку Развојна агенција Србије преговара са 48 потенцијалних инвеститора, који планирају да уложе милијарду
и 62,1 милион евра, уз запошљавање
32.400 радника.
Говорећи о регулативи за запослене, Вучић је рекао да ће се регулисати
рад агенција за привремено запошљавање и издавање ваучера за сезонско
запошљавање радника. Нова влада
спровешће свеобухватну реформу и
модернизацију Националне службе за
запошљавање, а Србија ће до краја њеног мандата имати једну од најнижих
стопа незапослености у региону. Реформа НСЗ, како је навео, већ је започета у
сарадњи са Светском банком и другим

релевантним међународним партнерима, а у претходне две године стопа незапослености је пала за 5,3 одсто.
Указао је да пољопривреда има велики значај за националну економију, у
којој учествује са 10 одсто у БДП-у, 21

Туризам је такође једна од могућности за отварање нових радних места,
али та грана још није довољно искоришћена. План је да се у току наредне
четири године број страних посетилаца
у Србији сваке године повећа за више од

• Нова влада спровешће свеобухватну реформу и модернизацију НСЗ
• Србија ће до краја мандата нове владе имати једну од најнижих стопа
незапослености у региону
• Развојна агенција Србије преговара са 48 потенцијалних инвеститора
који планирају да запосле 32.400 радника
• Младе пољопривреднике држава ће подржати већим процентом
бесповратних средстава
• Издавање ваучера за сезонско запошљавање радника
• У туризму додатних 20.000 радних места
одсто у извозу и 20 одсто у радној снази. Младе пољопривреднике и подручја
мање погодна за пољопривредну производњу држава ће подржати већим
процентом бесповратних средстава, а
како је нагласио, бесповратним средствима ће се изградити и на хиљаде
малих фабрика на селу.

ОЏАЦИ

ДО КРАЈА ГОДИНЕ ЈОШ
500 РАДНИКА У „МАГНИ“
Компанија „Магна ситинг“ у Оџацима тренутно запошљава 940 радника, али је одлучила да прошири производњу. Хоће ли тржиште рада моћи да удовољи захтевима
компаније и каква је ситуација на тржишту радне снаге?
Инжењер мехатронике Душан Драгосавац је један од
младих стручњака који је дошао у „Магну“ да би развијао
нове пројекте. Израда навлака за аутомобилску индустрију
седишта није његова струка, али каже да је инжењерско
знање примењиво свакодневно, ако желите да напредујете.
„Магна“ производи око 16 хиљада сетова навлака месечно,
а тренинзи за нове раднике су свакодневни.
„Ми желимо да послујемо овде дуги низ година, да
имамо велика имена аутомобилске индустрије“, каже Драгосавац, менаџер за развојне пројекте. „Магна“ је за четири
године у Оџацима од 400 радника удвостручила капацитет
и број запослених, а ту није крај.
„Изградња новог погона“, наводи Миро Видошевић,
директор фабрике, „иде према плану“. До краја године ћемо
запослити још 500 нових радника“.
По речима Зорана Јовића, директора за људске ресурсе, осим шивача и кројача „Магни“ ће у наредном периоду требати и стручњаци, тачније седам до десет инжењера.
Секула Тањевић, директор Националне службе за запошљавање Сомбор, истиче могућност регионалног посредовања, а Душан Марјан, председник општине, најављује
да ће, с обзиром да је ново запошљавање приоритет, бити
формирано одељење текстилне струке у Техничкој школи.

10 одсто. Циљ је, како је нагласио, да се
достигне 9,6 милиона ноћења, а да допринос туристичке индустрије БДП-у у
2020. буде пет одсто, што је двоструко
више него данас. Најважније је што ће
се направити и додатних 20.000 радних
места у том сектору.

ПАНЧЕВО

ЗАВРШЕНА ОБУКА ЗА
АУТОКЕД
У Панчеву је успешно
завршена
информатичка
обука за рад у програму Аутокед (AutoCAD), реализована у сарадњи са Академијом
„Оксфорд-агент“ из Јагодине.
Шест полазника је положило
завршни испит и добило сертификате, које им је уручио
директор Филијале Панчево
НСЗ Ђорђе Лукач, истакавши да ће им нова знања
обезбедити велику предност
приликом запошљавања.
„Аутокед 2Д и 3Д улази
у специјализовани информатички алат и мислим да ће
полазници са овим знањем
лакше пронаћи запослење”,
рекао је Лукач.
Предност при укључивању у обуку имали су дуго-

рочно незапослени. Никола
Врачар, један од полазника,
очекује да ће му ова обука
помоћи у будућем послу.
„Пријавио сам се за ову
обуку јер се већ бавим нечим сличним и сигуран сам
да ће ми све што сам научио
омогућити успех у неком
будућем запослењу“, каже
Никола.
У Филијали Панчево при
крају су и обуке за немачки
језик, вођење пословних
књига и руковаоце грађевинским машинама, у које је
укључена 21 особа, док се од
јесени очекује да стартују и
обуке за завариваче са атестом, конфекционаре и геронтодомаћице.
Ивана Мучибабић

ТЕМА БРОЈА Колико се незапослени могу ослонити на финансијску подршку родитеља?

ПОД ЈЕДНИМ КРОВОМ - БЕЗ ТРИ ПЛАТЕ
У 12 филијала НСЗ евидентирано 29.418 лица чијa су оба родитеља такође
незапослена. Највећи број незапослених с факултетском дипломом
у Београду - 20.120

К

оме дати приоритет приликом
запошљавања: онима који су на
почетку професионалне каријере или онима који су на њеном
заласку. И док млади тај терет - верује
се - деле са родитељима, од којих је бар
један - очекује се - запослен, за оне који
су прешли педесету и остали без посла
извесно је да ће многи од њих терет егзистенције (по)делити са државом. Кроз
разна социјална примања до пензије и
са њом. Колико обе категорије могу да
очекују финансијску подршку родитеља? Дозвољавамо ли могућност да
и родитељи деле судбину незапослене
деце и да и мајке и оца нема на платном
списку?
Каква је ситуација у Лесковцу,
Нишу, Врању, Бору, Крагујевцу, Чачку,
Шапцу, Ужицу, Београду, Новом Саду,
Суботици и Сомбору? Незапослених с
евиденције ових 12 филијала Националне службе за запошљавање, с последњим даном јула, било је 383 хиљаде, што је готово 60 одсто од укупног
броја незапослених. У Филијали Бор на
евиденцији се налази 1.040 лица чија
оба родитеља деле исту судбину: незапосленост. Испод, најчешће, једног крова - без три плате.

После Београда највећи број
незапослених с факултетском
дипломом у Новом Саду - 6.229,
Нишу - 5.017, Крагујевцу - 2.791,
Лесковцу - 1.650, Врању - 1.536,
Чачку - 1520, Ужицу - 1.129, Суботици - 730
Тешко да би и најприљежнији аналитичар тржишта рада из прве успео
да погоди у којој је од ових 12 филијала,
које покривају више градова и општина, најмањи број оних чији су родитељи
незапослени. На простору Филијале
Крагујевац их је 689 или непуна два
процента. С дуге стране, изненађујуће,
уверљиво прво место држи Филијала
Ужице, са 1.798 лица чији су оба родитеља незапослена. У Београду (5.832),
Нишу (4.481) и Сомбору (2.738) има их
више, али њихов удео у укупном броју

незапослених код Ужичана је највећи,
чак 15 одсто. Подаци показују да тај
тренд на простору ужичке филијале
има узлазну путању: 31. јула прошле
године било их је 1.513, на крају 2015.
године 1.643, а пре 17 дана 1.798.
Преко десет одсто ових лица у укупном броју незапослених са евиденције
долази са подручја које покривају филијале Суботица и Сомбор, док је том
броју - готово сваком десетом незапосленом са родитељима без платног
коверта - близак и простор који покривају филијале Ниш, Нови Сад и Чачак. У
поменутим градовима и општинама не
бележи се пад удела тих лица у укупној
незапослености, у односу на крај 2015.,
изузев у Суботици, Новом Саду, Бору
и незнатно у Београду и Чачку. Са 31.
децембром 2015. године у ових 12 филијала НСЗ евидентирано је 31.197 лица
чија су оба родитеља такође незапослена, док их је 31. јула ове године било
29.418.
Постоји уверење да је власник дипломе, посебно факултетске, магистарске или докторске, себи већ трасирао
пречицу до посла. Да ли је баш тако?
Шта показују подаци на простору истих
12 филијала НСЗ? Очекивано, највећи
број незапослених високошколаца има
Београд - 20.120, следе Нови Сад - 6.229,
Ниш - 5.017, Крагујевац - 2.791, Лесковац - 1.650, Врање - 1.536, Чачак 16
мање, Ужице - 1.129, Суботица 730.
Удео најобразованије категорије
у укупној незапослености највећи је у
Београду и с последњим даном јула износи готово 20 процената, у Новом Саду
нешто изнад 12 одсто, у Нишу проценат
мање. Најмањи удео факултетлија је у

Лесковцу, Шапцу - мало изнад пет осто,
затим Врању, Бору, Суботици и Сомбору. Незнатан раст броја ових лица у
односу на крај 2015. године забележен
је у Лесковцу, Нишу, Крагујевцу, Чачку,
Ужицу и Сомбору, док је пад забележен
у Шапцу, Београду, Новом Саду, Бору и
Суботици.
У ових 12 филијала НСЗ на крају
2015. евидентирано је 45.331 лице с највишим образовањем, док их је 31. јула
ове године било 1.857 мање, укупно
43.474.
Људи, наравно, нису бројеви. Ови
бројеви крију појединачне, оригиналне судбине, с именом и презименом.
Могу ли своје школовање сматрати
промашеном инвестицијом, не само
личном и породичном већ и - друштвеном. У немалом броју случајева стечено знање у Србији се ипак валоризује у
иностранству. Директор једне клинике
у Немачкој, у којој је запослено десетак
овдашњих специјалиста, тврди да је
Србија једна од најбогатијих европских
земаља, уз објашњење да школовање
једног специјалисте у Немачкој кошта
не мање од три милиона евра.
Извесно је да ће међу више од 40
хиљада најобразованијих у Србији неки
посао добити у иностранству, али нису
сви они медицинари или инжењери
електротехнике да би ту шансу искористили. Највећи број њих, међутим,
(п)остаје уочљив траг системских промашаја не само високог школства, које
увек кошта. У овом броју Послова прочитаћете и информацију да од августа
у Смедереву више нема незапослених
лекара. Дакле, може - и у Србији.
М.Ч.

АКТУЕЛНО Сокобања

ПОНУЂЕНО 70 РАДНИХ МЕСТА

Сајам запошљавања у Сокобањи, одржан 10.
августа у Хотелу „Моравица“, у потрази за послом
посетило је око 250 особа. Понуду слободних послова исказало је 15 послодаваца, а тражени су: пекар,
продавац, собарица, кувар, рецепционер, трговац,
дипломирани правник, дипломирани економиста,
васпитач, електротехничар, укупно 70 радних места. Сајам је отворио директор Филијале Зајечар Зоран Ђорђевић, који се захвалио присутним послодавцима и свим посетиоцима и указао на значај
директног контакта тражилаца запослења и већег
броја послодаваца на једном месту.
Синиша Стојановић

РАД У ИНОСТРАНСТВУ

ОД ЕМИРАТА ДО НЕМАЧКЕ

Уједињени Арапски Емирати траже кандидате који ће радити у школама
и вртићима. У Немачкој траже седам асистената за здравствену негу, а у
Словенији и Мађарској возаче камиона

С

ве је више грађана Србије који посао траже у иностранству, а преко
Националне службе за запошљавање од почетка године отишле
су 254 особе. Вероватно ће број бити
и већи, с обзиром да Уједињени Арапски Емирати траже кандидате који ће
радити у школама и вртићима, за плату од 1.200 до 1.600 евра месечно. Део
запослених ће руководити вртићима,
на позицији „принципала“, која доноси
зараду од 2.000 до 2.500 евра.
Ово је један од тренутно три отворена огласа на сајту НЗС који нуде посао

у иностранству. У Немачкој се тражи седам асистената за здравствену негу, а у
Словенији и Мађарској возачи камиона.
На овај начин је посао у Европи нашло
254 људи, пишу „Новости“. Наше службе
у потрази су за медицинским особљем,
занатлијама, заваривачима, радницима у производњи, а у овој години и за
возачима камиона. Статистика говори
да је само од почетка године отишло 48
медицинских сестара и техничара који
су се запослили у Немачкој.

Немачки послодавци су тражили
и осам људи за позиције медицинског
особља, а до сада је њих четворо потписало уговоре. НЗС је издала ове године
чак 1.833 радне дозволе за запошљавање, које подразумевају да радници
имају привремени боравак. Чак 173
људи отишло је у Немачку код познатог
послодавца како би обављали послове
здравствене неге. С друге стране, међу
запосленим странцима у Србији највише је Кинеза, који отварају своје продавнице и ангажују своје земљаке.

РЕКЛИ СУ
Александар Вулин, министар за рад, запошљавање, борачка и социјална питања

СОЦИЈАЛНА ПРЕДУЗЕЋА
ЗА НАЈРАЊИВИЈЕ

Ускоро ће бити донет Закон о социјалном предузетништву, најавио је министар за рад, запошљавање, борачка и
социјална питања, Александар Вулин. „Закон представља
нову шансу за друштвене групе које се теже запошљавају“,
рекао је Вулин, отварајући нови објекат предузећа „Традиција југа“ у кругу Здравственог центра Врање.
„У новоотвореном објекту ће радити четири жене управо
из те категорије. Социјална предузећа дају могућност да се
помогне најрањивијим групама. Социјално предузетништво
је наша шанса и могућност да запослимо управо теже запошљиве категорије људи, да запослимо оне за које врло често
нема места на тржишту рада. Ово је начин да људи својим
знањем, својим радом, обезбеде егзистенцију за себе и своју
породицу, а држава је ту да им кроз закон помогне, да им
обезбеди одговарајуће олакшице и могућност да учествују
на тржишту“, рекао је Вулин.
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Он је навео да у Србији има око хиљаду предузећа која
имају карактеристике социјалних, а у којима ради око 4.000
људи. Министарство рада је већ формирало радну групу која
се бави Законом о социјалном предузетништву. Нацрт је готов и очекује се да ће ускоро ући у јавну расправу, те да ће
Србија имати прилику да се изјасни о Предлогу закона о социјалном предузетништву.
Предузеће „Традиција југа“ запошљава 15 радника, док
је још 30 жена које се баве пољопривредом директно укључено преко откупа њихових производа. Предузеће припрема
оброке за мигранте смештене у Привременом прихватном
центру у Прешеву, као и за пет социјално угрожених породица из Врања са укупно 20 чланова, од којих су неки особе са
инвалидитетом.
Национална служба за запошљавање • www.nsz.gov.rs

Јавни позиви
На основу члана 43 став 1 тачка 5 Закона о запошљавању и осигурању за
случај незапослености („Сл. гласник РС“, бр. 36/09, 88/10 и 38/15), члана
11 став 1 тачка 3 Закона о професионалној рехабилитацији и запошљавању особа са инвалидитетом („Сл. гласник РС“, бр. 36/09 и 32/13), чл. 60,
61, 64, 104, 129 Правилника о критеријумима, начину и другим питањима од значаја за спровођење мера активне политике запошљавања („Сл.
гласник РС“, бр. 102/15), Одлуке о учешћу у финансирању програма или
мера активне политике запошљавања предвиђених локалним акционим
плановима запошљавања у 2016. години Министарства за рад, запошљавање, борачка и социјална питања бр.401-00-00520/2016-24 од 20.04.2016.
године, Споразума бр.1730-101-6/2016 од 24.05.2016. године о међусобном уређивању права и обавеза у реализацији програма или мера активне
политике запошљавања за 2016. годину закљученог између Националне
службе за запошљавање - Филијалe Пожаревац и Oпштине Велико Градиште, а у складу са Локалним акционим планом за запошљавање општине
Велико Градиште за 2016. годину бр.016-2/2016-01-1 од 26.01.2016.године
НАЦИОНАЛНА СЛУЖБА ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ
и
ОПШТИНА ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ
Расписују
ЈАВНИ ПОЗИВ
ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ ПРОГРАМА СТРУЧНЕ ПРАКСЕ У
ЦИЉУ СТИЦАЊА ПОСЕБНИХ ПРАКТИЧНИХ ЗНАЊА И ВЕШТИНА
У 2016. ГОДИНИ
I ОСНОВНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ
Програм подразумева стицање посебних практичних знања и вештина за
рад у струци, без заснивања радног односа. Стручна пракса траје 6 месеци
и намењена је незапосленима са средњим, вишим и високим образовањем
који нису стицали практична знања и вештине у струци или су иста стицали у периоду краћем од 6 месеци. Незапослени који су у струци стицали
практична знања и вештине краће од 6 месеци, у програм се укључују за
преостали период до 6 месеци, без обзира на ниво образовања.
II НАМЕНА И ВИСИНА СРЕДСТАВА
Tоком трајања програма стручне праксе Национална служба за запошљавање:
1. исплаћује на име новчане помоћи и трошкова превоза средства у укупном месечном износу од:
- 12.000,00 динара за лица са средњим образовањем,
- 14.000,00 динара за лица са вишим или високим трогодишњим образовањем и
- 16.000,00 динара за лица са најмање четворогодишњим високим
образовањем;
2. врши обрачун и уплату доприноса за случај повреде на раду и професионалне болести, у складу са законом.
III ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЕВА
Услови
Право учешћа у реализацији програма стручне праксе може остварити:
- послодавац који има седиште или организациону јединицу на територији
општине Велико Градиште, те да на тој локацији и реализује програм;
- послодавац који припада:
a) приватном сектору (удео приватног капитала у власничкој структури 100%),
б) јавном сектору - искључиво у области здравства, образовања и
социјалне заштите (број лица која ће бити укључена у програм код
послодаваца из јавног сектора биће опредељен на нивоу сваке
филијале и не сме прећи 30% укупног броја укључених лица),
в) удружења која имају статус правног лица без временског ограничења, односно уписана су у регистар који води Агенција за привредне
регистре;
- да послодавац у законским роковима измирује обавезе по основу пореза
и доприноса за обавезно социјално осигурање;
- да је актом о организацији и систематизацији послова код послодавца као
услов за рад на одређеним пословима предвиђена обавеза радног ангажовања лица одређеног профила, односно занимања, у складу са општим
актом послодавца или описом послова, уколико у складу са законом нема
обавезу доношења правилника о организацији и систематизацији послова;
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- да је измирио раније уговорне обавезе и друге обавезе према Националној служби, осим за обавезе чија је реализација у току, под условом да исте
редовно измирује;
- да последњих шест месеци није био дуже од 30 (тридесет) дана непрекидно евидентиран у регистру дужника принудне наплате НБС;
- да има најмање једно запослено лице (под запосленим лицем у складу са законом подразумева се свако лице које је пријављено на обавезно
социјално осигурање);
- да укључи незапосленог који се води на евиденцији Националне службе - Испостава Велико Градиште, задовољава опште и посебне услове за
учешће у програму у складу са важећим актима Националне службе и:
- има средње, више или високо трогодишње образовање или најмање
четворогодишње високо образовање,
- нема радног искуства у струци или нема довољно радног искуства за
стицање посебних практичних знања и вештина,
- није искористио у целости исту или другу меру у циљу оспособљавања за самосталан рад у струци,
- изузетно, лице које се оспособљавало са средњим степеном образовања и након тога стекло више или високо трогодишње образовање
или четворогодишње високо образовање;
- у програм се не може укључити незапослени који је у периоду од три
месеца пре подношења захтева био у радном односу код послодавца - подносиоца захтева;
- да послодавац има кадровске и друге капацитете за стручно усавршавање лица, односно има запосленог ментора (са пуним месечним фондом
радних сати) који, уколико позитивним прописима није другачије одређено, испуњава следеће услове:
а) има исту струку, најмање je истог нивоа образовања као и незапослени и има најмање 12 месеци радног искуства у струци или
б) најмање је истог нивоа образовања као и незапослени, има најмање 24 месеца радног искуства на одговарајућим пословима и има
струку која је дефинисана актом о организацији и систематизацији
послова код послодавца;
- да има техничке, просторне и друге капацитете за стручно усавршавање
лица, односно, да радни простор техничка средства и опрема по функционалности одговарају броју лица која се стручно усавршавају, као и да обезбеди све услове у складу са прописима о безбедности и заштити на раду.
Послодавац који има до 5 запослених има право да у програм стручне праксе укључи једног незапосленог, послодавац који има од 6 до 10 запослених има право да у програм стручне праксе укључи два незапослена, а
послодавац који има 11 и више запослених има право да у програм стручне
праксе укључи незапослене чији број не може бити већи од 20% укупног
броја запослених.
Документација за подношење захтева:
- захтев за учешће у програму, са планом и програмом стручног усавршавања незапослених, на прописаном обрасцу Националне службе;
- фотокопија решења надлежног органа о упису у регистар, уколико подносилац захтева није регистрован у АПР; уколико делатност обавља изван
седишта послодавца (издвојено место), односно у издвојеном организационом делу (огранак) - извод из регистра или одлука надлежног органа о
образовању организационих делова;
- уверење Пореске управе о измиреним обавезама на име пореза и доприноса до месеца који претходи месецу у коме је поднет захтев - за послодавца који паушално измирује пореске обавезе;
- извод из појединачне пореске пријаве о обрачунатим порезима и доприносима, штампан из електронске базе података Пореске управе (ЕБППУРС), оверен од стране послодавца, за пријаве поднете у три месеца која
претходе месецу у коме је поднет захтев;
- извод из банке о плаћеном порезу и доприносима за обавезно социјално
осигурање, за пријаве поднете у три месеца која претходе месецу у коме
је поднет захтев;
- извод из акта о организацији и систематизацији послова код послодавца
где је као услов за рад на одређеним пословима предвиђено радно ангажовање лица одређеног профила, односно занимања;
- доказ о кадровским капацитетима за усавршавање лица, и то:
• доказ о запослењу ментора код подносиоца захтева (потврда о
пријави на обавезно социјално осигурање - образац М-А),
• доказ о квалификацијама ментора (диплома/сертификат/ лиценца/
уверење),
• доказ о радном искуству ментора у струци (уговор о раду, потврда
послодавца о радном искуству и сл.).
Национална служба задржава право да тражи и друге доказе релевантне
за одлучивање о захтеву подносиоца.
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Начин подношења захтева
Захтев за учешће у програму подноси се надлежној организационој јединици Национaлне службе, према месту ангажовања лица или према седишту
послодавца, 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.

Бодовање поднетих захтева
Приликом бодовања захтева узимају се у обзир следећи критеријуми:
БОДОВНА ЛИСТА
Бр

Критеријуми

IV ДОНОШЕЊЕ ОДЛУКЕ
Одлука о спровођењу програма стручне праксе доноси се на основу провере и бодовања поднетог захтева за учешће у програму и по прибављеном
мишљењу Локалног савета за запошљавање општине Велико Градиште.
Провера поднетих захтева
Национална служба проверава усклађеност поднетог захтева и приложене
документације са условима из Јавног позива. У циљу провере испуњености
услова Национална служба задржава право да изврши службени обилазак
послодавца.

1

2

3

4

5

Посао се не чека, посао се тражи

Кадровски
капацитети

Дужина
обављања
делатности
Претходно
коришћена
средства
Националне службе
по програму стручне
праксе
Делатност
послодавца (претежна)

Програм
стручног
усавршавања

Ментор поседује исту струку и има више
од 36 месеци радног искуства
или
ментор поседује стручна и практична
знања за обављање послова на којима се
стручно оспособљава лице и има више
од 48 месеци радног искуства на тим
пословима
Ментор поседује исту струку и има од 24
до 36 месеци радног искуства
или
ментор поседује стручна и практична
знања за обављање послова на којима
се стручно оспособљава лице и има од
36 до 48 месеци радног искуства на тим
пословима
Ментор поседује исту струку и има од 12
до 24 месеца радног искуства
или
ментор поседује стручна и практична
знања за обављање послова на којима
се стручно оспособљава лице и има од
24 до 36 месеци радног искуства на тим
пословима

Бодови

20

15

10

Пословање 1 година и више

20

Пословање до 1 године

10

Више од 70% запослених лица по завршетку програма стручне праксе
50-70% запослених лица по завршетку
програма стручне праксе
30-50% запослених лица по завршетку
програма стручне праксе
11-30% запослених лица по завршетку
програма стручне праксе
Послодавац раније није користио финансијска средства или уговорна обавеза
послодавца још траје

20
15
12
10
20

Производна

20

Услужна
Остало
У потпуности задовољава - детаљно разрађен програм који испуњава услове за
стручно усавршавање (детаљно су разрађени сви елементи програма са јасно
видљивим везама и исходима на месечном нивоу) и дефинисаним стручним
компетенцијама, знањима и вештинама
Оптимално задовољава - достављен
програм са наведеним стручним компетенцијама, знањима и вештинама које ће
бити стечене током програма стручног
усавршавања, видљиве везе између елемената програма
Минимално задовољава - области учења,
послови и задаци на месечном нивоу
су више информативног карактера, без
детаљног разрађивања и јасно видљивих
веза између елемената програма

15
10

МАКСИМАЛАН БРОЈ БОДОВА

20

15

10

100

Критеријум „Претходно коришћена средства Националне службе по програму стручне праксе“ односи се на програм стручне праксе спроведен у
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Јавни позиви
организацији Националне службе по јавним позивима од 2012. до 2015.
године.
Уколико више послодаваца оствари исти број бодова применом наведених критеријума, предност ће се дати послодавцу који је остварио већи
број бодова код критеријума „Претходно коришћена средства Националне
службе по програму стручне праксе“, затим „Програм стручног усавршавања“, затим „Кадровски капацитети“, затим „Делатност послодавца (претежна)“ и на крају критеријум „Дужина обављања делатности“.
Динамика одлучивања
Одлука о спровођењу програма стручне праксе доноси се у року до 30
дана од дана подношења захтева. Одлуку о спровођењу програма стручне
праксе којом се укључује до 49 незапослених доноси директор надлежне филијале Националне службе, по овлашћењу директора Националне
службе, уз претходно прибављено мишљење Локалног савета за запошљавање општине Велико Градиште. Национална служба задржава право да приликом одлучивања по поднетом захтеву изврши корекцију броја
лица, у складу са расположивом квотом која је опредељена за филијалу.

На основу члана 43 став 1 тачка 5 Закона о запошљавању и осигурању за
случај незапослености („Сл. гласник РС“, бр. 36/09, 88/10 и 38/15), члана
11 став 1 тачка 3 Закона о професионалној рехабилитацији и запошљавању особа са инвалидитетом („Сл. гласник РС“, бр. 36/09 и 32/13), чл. 60,
61, 64, 104, 129 Правилника о критеријумима, начину и другим питањима од значаја за спровођење мера активне политике запошљавања („Сл.
гласник РС“, бр. 102/15), Одлуке о учешћу у финансирању програма или
мера активне политике запошљавања предвиђених локалним акционим
плановима запошљавања у 2016. години Министарства за рад, запошљавање, борачка и социјална питања бр.401-00-00520/2016-24 од 20.04.2016.
године, Споразума бр.1730-101-6/2016 од 24.05.2016. године о међусобном уређивању права и обавеза у реализацији програма или мера активне
политике запошљавања за 2016. годину закљученог између Националне
службе за запошљавање - Филијалe Пожаревац и Oпштине Велико Градиште, а у складу са Локалним акционим планом за запошљавање општине
Велико Градиште за 2016. годину бр.016-2/2016-01-1 од 26.01.2016. године
НАЦИОНАЛНА СЛУЖБА ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ
и
ОПШТИНА ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ

V ЗАКЉУЧИВАЊЕ УГОВОРА
Рок за реализацију одлуке о спровођењу програма, односно закључивање
уговора којим се уређују међусобна права и обавезе је до 45 дана од дана
доношења одлуке. У циљу закључивања уговора са послодавцем и ангажованим лицима послодавац је у обавези да Националној служби достави
потписан уговор о стручном усавршавању са незапосленим. Национална
служба и Општина Велико Градиште ће на основу достављене документације са послодавцем и ангажованим лицем на стручној пракси закључити
уговоре којима се регулишу међусобна права и обавезе. Датум почетка
спровођења програма стручне праксе мора бити после датума доношења
одлуке о спровођењу програма стручне праксе и у току календарске године у којој је донета одлука.
Документација за закључивање уговора са лицем на стручној пракси:
- фотокопија/очитана лична карта,
- фотокопија картице текућег рачуна.
VI ОБАВЕЗЕ ИЗ УГОВОРА
Послодавац је у обавези да:
- незапосленом омогући стицање одговарајућих посебних практичних
знања и вештина, у складу са програмом усавршавања;
- доставља Националној служби извештаје о присутности незапосленог на
стручној пракси, у складу са уговором
- достави Националној служби извештај о обављеној стручној пракси, у
складу са уговором
- изда уверење о завршеној стручној пракси са наведеним знањима,
вештинама и компетенцијама;
- 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 програма стручне праксе незапосленог, послодавац
може да у року од 30 дана од дана прекида изврши замену са другим незапосленим који испуњава потребне услове, за преостало време дефинисано
уговором увећано за период спроведене замене.
VII ОСТАЛЕ ИНФОРМАЦИЈЕ
Информације о програму могу се добити у свакој организационој јединици
Националне службе, преко Позивног центра Националне службе, телефон:
0800-300-301 или на сајту www.nsz.gov.rs.
Јавни позив је отворен од дана објављивања у средствима јавног информисања до утрошка расположивих средстава издвојених за ову намену, а
најкасније до 30.11.2016. године.

Национална служба
за запошљавање

Бесплатна публикација о запошљавању

Расписују
ЈАВНИ ПОЗИВ
ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ ПРОГРАМА СТРУЧНА ПРАКСА У
ЦИЉУ СТИЦАЊА УСЛОВА ЗА ПОЛАГАЊЕ СТРУЧНОГ ИСПИТА
У 2016. ГОДИНИ
I ОСНОВНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ
Програм стручне праксе подразумева стручно оспособљавање незапосленог за самосталан рад у струци и стицање услова за полагање стручног
испита, у складу са општим или посебним законом, без заснивања радног
односа. Национална служба кроз програм стручне праксе финансира, најдуже 12 месеци, незапослена лица која се први пут стручно оспособљавају
за занимање за које су стекла одређену врсту и ниво образовања или која
су се стручно оспособљавала краће од времена потребног за полагање
стручног испита. Незапослени који се стручно оспособљавао краће од времена потребног за полагање стручног испита у програм се укључује за преостали период потребан за стицање услова за полагање стручног испита,
а најдуже до 12 месеци.
II НАМЕНА И ВИСИНА СРЕДСТАВА
Tоком трајања програма стручне праксе Национална служба за запошљавање:
1. исплаћује на име новчане помоћи и трошкова прeвоза средства у укупном месечном износу од:
- 12.000,00 динара за лица са средњим образовањем,
- 14.000,00 динара за лица са вишим или високим трогодишњим образовањем и
- 16.000,00 динара за лица са најмање четворогодишњим високим
образовањем;
2. врши обрачун и уплату доприноса за случај повреде на раду и професионалне болести, у складу са законом.
III ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЕВА
Услови
Право учешћа у реализацији програма стручне праксе може остварити:
- послодавац који има седиште или организациону јединицу на територији
општине Велико Градиште, те да на тој локацији и реализује програм.
- послодавац који припада:
a) приватном сектору (удео приватног капитала у власничкој структури 100%),
б) јавном сектору, и то искључиво у области здравства, образовања
и социјалне заштите (број лица која ће бити укључена у програм
код послодаваца из јавног сектора биће опредељен на нивоу сваке
филијале и не сме прећи 30% укупног броја лица укључених у програм стручне праксе),
в) удружења која имају статус правног лица без временског ограничења, односно уписана су у регистар који води Агенција за привредне
регистре;
- да послодавац у законским роковима измирује обавезе по основу пореза
и доприноса за обавезно социјално осигурање;
- да је посебним законом као услов за рад на конкретним пословима пропи-
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сана обавеза обављања стажа, односно полагања стручног испита;
- да последњих шест месеци није био дуже од 30 (тридесет) дана непрекидно евидентиран у регистру дужника принудне наплате НБС;
- да је измирио раније уговорне обавезе и друге обавезе према Националној служби, осим за обавезе чија је реализација у току, под условом да исте
редовно измирује;
- да има најмање једно запослено лице (под запосленим лицем, у складу
са законом, подразумева се свако лице пријављено на обавезно социјално
осигурање);
- да оспособљава незапосленог који се води на евиденцији Националне
службе - Испостава Велико Градиште, задовољава опште и посебне услове
за укључивање у програм, у складу са важећим актима Националне службе и:
- има средње, више или високо трогодишње образовање или најмање
четворогодишње високо образовање,
- нема радног искуства у струци или нема довољно радног искуства за
стицање услова за полагање стручног испита,
- није искористио у целости исту или другу меру у циљу оспособљавања за самосталан рад у струци,
- изузетно, лице које се оспособљавало са средњим степеном образовања и након тога стекло више или високо трогодишње образовање
или најмање четворогодишње високо образовање;
- да не оспособљава незапосленог који је у периоду од три месеца пре подношења захтева био у радном односу код тог послодавца;
- да има кадровске капацитете за стручно оспособљавање лица, односно
има запосленог ментора (са пуним месечним фондом радних сати) који,
уколико позитивним прописима није другачије одређено, испуњава следеће услове:
1) има исту струку, најмање је истог нивоа образовања као и незапослени и има најмање 12 месеци радног искуства у струци или
2) најмање је истог нивоа образовања као и незапослени, има најмање 24 месеца радног искуства на пословима на којима ће се стручно оспособљавати незапослени и има струку дефинисану актом о
организацији и систематизацији послова код послодавца;
- да има техничке, просторне и друге капацитете за стручно оспособљавање лица, односно да радни простор, техничка средства и опрема по
функционалности одговарају броју лица која се стручно оспособљавају,
као и да обезбеди све услове у складу са прописима о безбедности и заштити на раду.
Послодавац који има до 5 запослених има право да у програм стручне праксе укључи једног незапосленог, послодавац који има од 6 до 10 запослених има право да у програм стручне праксе укључи два незапослена, а
послодавац који има 11 и више запослених има право да у програм стручне
праксе укључи незапослене чији број не може бити већи од 20% укупног
броја запослених.
Документација за подношење захтева:
- захтев за учешће у програму на прописаном обрасцу Националне службе;
- фотокопија решења надлежног органа о упису у регистар, уколико подносилац захтева није регистрован у АПР; уколико делатност обавља изван
седишта послодавца (издвојено место), односно у издвојеном организационом делу (огранак) - извод из регистра или одлука надлежног органа
о образовању организационог дела; за послодавце адвокате - решење о
упису у Именик адвоката;
- уверење Пореске управе о измиреним обавезама на име пореза и доприноса до месеца који претходи месецу у коме је поднет захтев, за послодавца који паушално измирује пореске обавезе;
- извод из појединачне пореске пријаве о обрачунатим порезима и доприносима, штампан из електронске базе података Пореске управе (ЕБППУРС), оверен од стране послодавца, за пријаве поднете у три месеца која
претходе месецу у коме је поднет захтев;
- извод из банке о плаћеном порезу и доприносима за обавезно социјално
осигурање, за пријаве поднете у три месеца која претходе месецу у коме
је поднет захтев;
- извод из закона где је као услов за рад на одређеним пословима прописана обавеза обављања стажа, односно полагања стручног испита;
- извод из акта о организацији и систематизацији послова код послодавца
или назив и описи послова за које ће се незапослени оспособљавати, као и
услови за обављање истих;
- доказ о кадровским капацитетима за стручно оспособљавање лица, и то:
• доказ о запослењу ментора код подносиоца захтева (потврда о
пријави на обавезно социјално осигурање - образац М-А),
• доказ о квалификацијама ментора (диплома/сертификат/лиценца/
уверење),
• доказ о радном искуству ментора у струци (уговор о раду, потврда
послодавца о радном искуству и сл.).
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Национална служба задржава право да тражи и друге доказе релевантне
за одлучивање о захтеву подносиоца.
Начин подношења захтева
Захтев за учешће у програму подноси се надлежној организационој јединици Национaлне службе, према месту ангажовања лица или према седишту
послодавца, непосредно или путем поште, на прописаном обрасцу који се
може добити у свакој организационој јединици Национaлне службе или
преузети са сајта www.nsz.gov.rs.
IV ДОНОШЕЊЕ ОДЛУКЕ
Одлука о спровођењу програма стручне праксе доноси се на основу провере и бодовања поднетог захтева за учешће у програму. Одлуку о спровођењу програма стручне праксе доноси директор филијале Пожаревац, по
овлашћењу директора Националне службе, а по претходно прибављеном
мишљењу Локалног савета за запошљавање општине Велико Градиште.
Провера поднетих захтева
Национална служба проверава усклађеност поднетог захтева и приложене
документације са условима из Јавног позива. У циљу провере испуњености
услова Национална служба задржава право да изврши службени обилазак
послодавца.
Бодовање поднетих захтева
Приликом бодовања захтева узимају се у обзир следећи критеријуми:
БОДОВНА ЛИСТА
Бр

1

2

3

Критеријуми

Кадровски
капацитети

Дужина
обављања
делатности
Претходно
коришћена
средства
Националне службе
по програму стручне
праксе

Ментор поседује исту струку и има више
од 36 месеци радног искуства
или
ментор поседује стручна и практична
знања за обављање послова на којима се
стручно оспособљава лице и има више
од 48 месеци радног искуства на тим
пословима
Ментор поседује исту струку и има од 24
до 36 месеци радног искуства
или
ментор поседује стручна и практична
знања за обављање послова на којима
се стручно оспособљава лице и има од
36 до 48 месеци радног искуства на тим
пословима
Ментор поседује исту струку и има од 12
до 24 месеца радног искуства
или
ментор поседује стручна и практична
знања за обављање послова на којима
се стручно оспособљава лице и има од
24 до 36 месеци радног искуства на тим
пословима

Бодови

25

20

10

Пословање 1 година и више

25

Пословање до 1 године

10

Више од 70% запослених лица по завршетку програма стручне праксе

25

50-70% запослених лица по завршетку
програма стручне праксе

20

30-50% запослених лица по завршетку
програма стручне праксе

10

11-30% запослених лица по завршетку
програма стручне праксе
Послодавац раније није користио финансијска средства или уговорна обавеза
послодавца још траје
МАКСИМАЛАН БРОЈ БОДОВА

5
25
75

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

Јавни позиви
Критеријум „Претходно коришћена средства Националне службе по програму стручне праксе“ односи се на програм стручне праксе спроведен у
организацији Националне службе по јавним позивима од 2012. до 2015.
године. Уколико више послодаваца оствари исти број бодова применом
наведених критеријума, предност ће се дати послодавцу који је остварио
већи број бодова код критеријума „Претходно коришћена средства Националне службе по програму стручне праксе“, затим „Кадровски капацитети“
и на крају критеријум „Дужина обављања делатности“.
Динамика одлучивања
Одлука о спровођењу програма стручне праксе доноси се у року до 30
дана од дана подношења захтева. Одлуку о спровођењу програма стручне
праксе којом се укључује до 49 незапослених доноси директор надлежне филијале Националне службе, по овлашћењу директора Националне службе, а по претходно прибављеном мишљењу Локалног савета за
запошљавање општине Велико Градиште. Национална служба и Општина
Велико Градиште задржавају право да приликом одлучивања по поднетом
захтеву изврше корекцију броја лица, у складу са расположивом квотом
која је опредељена за филијалу.
V ЗАКЉУЧИВАЊЕ УГОВОРА
Рок за реализацију одлуке о спровођењу програма, односно закључивање
уговора којим се уређују међусобна права и обавезе је до 45 дана од дана
доношења одлуке. У циљу закључивања уговора са послодавцем и незапосленим ангажованим лицима, послодавац је у обавези да Националној
служби достави потписан уговор о стручном оспособљавању са незапосленим. Национална служба ће на основу достављене документације са
послодавцем, ангажованим лицем на стручној пракси и Општином Велико
Градиште закључити уговоре којима се регулишу међусобна права и обавезе. Датум почетка спровођења програма стручне праксе мора бити после
датума доношења одлуке о спровођењу програма стручне праксе и у току
календарске године у којој је донета одлука.
Документација за закључивање уговора са лицем на стручној
пракси:
- фотокопија/очитана лична карта,
- фотокопија картице текућег рачуна.
VI ОБАВЕЗЕ ИЗ УГОВОРА
Послодавац је у обавези да:
- стручно оспособљава незапосленог у дужини трајања уговорне обавезе;
- оспособи незапосленог за самосталан рад у струци, у складу са законом;
- доставља Националној служби извештаје о присутности лица на стручној
пракси, у складу са уговором;
- достави Националној служби извештај о обављеној стручној пракси, у
складу са уговором;
- организује незапосленом полагање стручног испита за самосталан рад,
односно обезбеди доказе о оспособљавању неопходне за полагање испита
пред надлежним органом;
- изда потврду о обављеној стручној пракси, односно положеном стручном
испиту;
- омогући Националној служби контролу реализације уговорних обавеза и
- обавести Националну службу о свим променама које су од значаја за реализацију уговора у року од 8 дана од дана настанка промене.
У случају прекида стручног оспособљавања незапосленог, послодавац
може да у року од 30 дана од дана прекида стручног оспособљавања
изврши замену са другим незапосленим који испуњава потребне услове у
складу са законом, за преостало време дефинисано уговором увећано за
период спроведене замене.
VII ОСТАЛЕ ИНФОРМАЦИЈЕ
Информације о програму могу се добити у свакој организационој јединици
Националне службе, преко Позивног центра Националне службе, телефон:
0800-300-301 или на сајту www.nsz.gov.rs.
Јавни позив је отворен од дана објављивања у средствима јавног информисања до утрошка расположивих средстава издвојених за ову намену, а
најкасније до 30.11.2016. године.

Национална служба
за запошљавање
Бесплатна публикација о запошљавању

На основу члана 43 став 1 тачка 5 Закона о запошљавању и осигурању за
случај незапослености („Сл. гласник РС“, бр. 36/09, 88/10 и 38/15), члана 11
став 1 тачка 3 Закона о професионалној рехабилитацији и запошљавању
особа са инвалидитетом („Сл. гласник РС“, бр. 36/09 и 32/13), чл. 60, 61,
64, 104, 129 Правилника о критеријумима, начину и другим питањима од
значаја за спровођење мера активне политике запошљавања („Сл. гласник
РС“, бр. 102/15) и закљученог Споразума о уређивању међусобних права и
обавеза у реализацији програма или мера активне политике запошљавања
за 2016. годину број 2908-101-1/2016 од 09.05.2016. године.
НАЦИОНАЛНА СЛУЖБА ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ ФИЛИЈАЛА ЗАЈЕЧАР И ОПШТИНА СОКОБАЊА
Расписују
ЈАВНИ ПОЗИВ
ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ ПРОГРАМА СТРУЧНЕ ПРАКСЕ У
ЦИЉУ СТИЦАЊА ПОСЕБНИХ ПРАКТИЧНИХ ЗНАЊА И ВЕШТИНА
У 2016. ГОДИНИ
I ОСНОВНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ
Програм подразумева стицање посебних практичних знања и вештина за
рад у струци, без заснивања радног односа. Стручна пракса траје 6 месеци
и намењена је незапосленима са средњим, вишим и високим образовањем
који нису стицали практична знања и вештине у струци или су иста стицали у периоду краћем од 6 месеци. Незапослени који су у струци стицали
практична знања и вештине краће од 6 месеци, у програм се укључују за
преостали период до 6 месеци, без обзира на ниво образовања.
II НАМЕНА И ВИСИНА СРЕДСТАВА
Tоком трајања програма стручне праксе Национална служба за запошљавање:
1. исплаћује на име новчане помоћи и трошкова превоза средства у укупном месечном износу од:
- 12.000,00 динара за лица са средњим образовањем,
- 14.000,00 динара за лица са вишим или високим трогодишњим образовањем и
- 16.000,00 динара за лица са најмање четворогодишњим високим
образовањем;
2. врши обрачун и уплату доприноса за случај повреде на раду и професионалне болести, у складу са законом.
III ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЕВА
Услови
Право учешћа у реализацији програма стручне праксе може остварити:
- послодавац са територије општине Сокобања који припада:
a) приватном сектору (удео приватног капитала у власничкој структури 100%),
б) јавном сектору - искључиво у области здравства, образовања и
социјалне заштите (број лица која ће бити укључена у програм код
послодаваца из јавног сектора биће опредељен на нивоу сваке
филијале и не сме прећи 30% укупног броја укључених лица),
в) удружења која имају статус правног лица без временског ограничења, односно уписана су у регистар који води Агенција за привредне
регистре;
- да послодавац у законским роковима измирује обавезе по основу пореза
и доприноса за обавезно социјално осигурање;
- да је актом о организацији и систематизацији послова код послодавца као
услов за рад на одређеним пословима предвиђена обавеза радног ангажовања лица одређеног профила, односно занимања, у складу са општим
актом послодавца или описом послова, уколико у складу са законом нема
обавезу доношења правилника о организацији и систематизацији послова;
- да је измирио раније уговорне обавезе и друге обавезе према Националној служби, осим за обавезе чија је реализација у току, под условом да исте
редовно измирује;
- да последњих шест месеци није био дуже од 30 (тридесет) дана непрекидно евидентиран у регистру дужника принудне наплате НБС;
- да има најмање једно запослено лице (под запосленим лицем у складу са законом подразумева се свако лице које је пријављено на обавезно
социјално осигурање);
- да укључи незапосленог који се води на евиденцији Националне службе,
Филијала Зајечар - Општина Сокобања, који задовољава опште и посебне услове за учешће у програму у складу са важећим актима Националне
службе и:
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Јавни позиви
- има средње, више или високо трогодишње образовање или најмање
четворогодишње високо образовање,
- нема радног искуства у струци или нема довољно радног искуства за
стицање посебних практичних знања и вештина,
- није искористио у целости исту или другу меру у циљу оспособљавања за самосталан рад у струци,
- изузетно, лице које се оспособљавало са средњим степеном образовања и након тога стекло више или високо трогодишње образовање
или четворогодишње високо образовање;
- у програм се не може укључити незапослени који је у периоду од три
месеца пре подношења захтева био у радном односу код послодавца - подносиоца захтева;
- да послодавац има кадровске и друге капацитете за стручно усавршавање лица, односно има запосленог ментора (са пуним месечним фондом
радних сати) који, уколико позитивним прописима није другачије одређено, испуњава следеће услове:
а) има исту струку, најмање je истог нивоа образовања као и незапослени и има најмање 12 месеци радног искуства у струци или
б) најмање је истог нивоа образовања као и незапослени, има најмање 24 месеца радног искуства на одговарајућим пословима и има
струку која је дефинисана актом о организацији и систематизацији
послова код послодавца;
- да има техничке, просторне и друге капацитете за стручно усавршавање
лица, односно, да радни простор, техничка средства и опрема по функционалности одговарају броју лица која се стручно усавршавају, као и да обезбеди све услове у складу са прописима о безбедности и заштити на раду.

услова Национална служба задржава право да изврши службени обилазак
послодавца.
Бодовање поднетих захтева
Приликом бодовања захтева узимају се у обзир следећи критеријуми:
БОДОВНА ЛИСТА
Бр

1

Критеријуми

Кадровски
капацитети

Послодавац који има до 5 запослених има право да у програм стручне праксе укључи једног незапосленог, послодавац који има од 6 до 10 запослених има право да у програм стручне праксе укључи два незапослена, а
послодавац који има 11 и више запослених има право да у програм стручне
праксе укључи незапослене чији број не може бити већи од 20% укупног
броја запослених.
Документација за подношење захтева:
- захтев за учешће у програму, са планом и програмом стручног усавршавања незапослених, на прописаном обрасцу Националне службе;
- фотокопија решења надлежног органа о упису у регистар, уколико подносилац захтева није регистрован у АПР; уколико делатност обавља изван
седишта послодавца (издвојено место), односно у издвојеном организационом делу (огранак) - извод из регистра или одлука надлежног органа о
образовању организационих делова;
- уверење Пореске управе о измиреним обавезама на име пореза и доприноса до месеца који претходи месецу у коме је поднет захтев - за послодавца који паушално измирује пореске обавезе;
- извод из појединачне пореске пријаве о обрачунатим порезима и доприносима, штампан из електронске базе података Пореске управе (ЕБППУРС), оверен од стране послодавца, за пријаве поднете у три месеца која
претходе месецу у коме је поднет захтев;
- извод из банке о плаћеном порезу и доприносима за обавезно социјално
осигурање, за пријаве поднете у три месеца која претходе месецу у коме
је поднет захтев;
- извод из акта о организацији и систематизацији послова код послодавца
где је као услов за рад на одређеним пословима предвиђено радно ангажовање лица одређеног профила, односно занимања;
- доказ о кадровским капацитетима за усавршавање лица, и то:
• доказ о запослењу ментора код подносиоца захтева (потврда о
пријави на обавезно социјално осигурање - образац М-А),
• доказ о квалификацијама ментора (диплома/сертификат/ лиценца/
уверење),
• доказ о радном искуству ментора у струци (уговор о раду, потврда
послодавца о радном искуству и сл.).
Национална служба задржава право да тражи и друге доказе релевантне
за одлучивање о захтеву подносиоца.
Начин подношења захтева
Захтев за учешће у програму подноси се Национaлној служби, Филијали
Зајечар - Испостава Сокобања, непосредно или путем поште, на прописаном обрасцу који се може добити у Национaлној служби, Филијала Зајечар
- Испостава Сокобања или преузети са сајта www.nsz.gov.rs.
IV ДОНОШЕЊЕ ОДЛУКЕ
Одлука о спровођењу програма стручне праксе доноси се на основу провере и бодовања поднетог захтева за учешће у програму.
Провера поднетих захтева
Национална служба проверава усклађеност поднетог захтева и приложене
документације са условима из Јавног позива. У циљу провере испуњености
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3

4

5

Дужина
обављања
делатности
Претходно
коришћена
средства
Националне службе
по програму стручне
праксе

Делатност
послодавца (претежна)

Програм
стручног
усавршавања

Ментор поседује исту струку и има више
од 36 месеци радног искуства
или
ментор поседује стручна и практична
знања за обављање послова на којима се
стручно оспособљава лице и има више
од 48 месеци радног искуства на тим
пословима
Ментор поседује исту струку и има од 24
до 36 месеци радног искуства
или
ментор поседује стручна и практична
знања за обављање послова на којима
се стручно оспособљава лице и има од
36 до 48 месеци радног искуства на тим
пословима
Ментор поседује исту струку и има од 12
до 24 месеца радног искуства
или
ментор поседује стручна и практична
знања за обављање послова на којима
се стручно оспособљава лице и има од
24 до 36 месеци радног искуства на тим
пословима

Бодови

20

15

10

Пословање 1 година и више

20

Пословање до 1 године

10

Више од 70% запослених лица по завршетку програма стручне праксе
50-70% запослених лица по завршетку
програма стручне праксе
30-50% запослених лица по завршетку
програма стручне праксе
11-30% запослених лица по завршетку
програма стручне праксе
Послодавац раније није користио финансијска средства или уговорна обавеза
послодавца још траје

20
15
12
10
20

Производна

20

Услужна

15

Остало

10

У потпуности задовољава - детаљно разрађен програм који испуњава услове за
стручно усавршавање (детаљно су разрађени сви елементи програма са јасно
видљивим везама и исходима на месечном нивоу) и дефинисаним стручним
компетенцијама, знањима и вештинама
Оптимално задовољава - достављен
програм са наведеним стручним компетенцијама, знањима и вештинама које ће
бити стечене током програма стручног
усавршавања, видљиве везе између елемената програма
Минимално задовољава - области учења,
послови и задаци на месечном нивоу
су више информативног карактера, без
детаљног разрађивања и јасно видљивих
веза између елемената програма
МАКСИМАЛАН БРОЈ БОДОВА
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Јавни позиви
Критеријум „Претходно коришћена средства Националне службе по програму стручне праксе“ односи се на програм стручне праксе спроведен у
организацији Националне службе по јавним позивима од 2012. до 2015.
године.
Уколико више послодаваца оствари исти број бодова применом наведених критеријума, предност ће се дати послодавцу који је остварио већи
број бодова код критеријума „Претходно коришћена средства Националне
службе по програму стручне праксе“, затим „Програм стручног усавршавања“, затим „Кадровски капацитети“, затим „Делатност послодавца (претежна)“ и на крају критеријум „Дужина обављања делатности“.
Динамика одлучивања
Након бодовања поднетих захтева, Национална служба - Филијала Зајечар
формира ранг-листу захтева који испуњавају услове Јавног позива, коју
доставља Локалном савету за запошљавање општине Сокобања на разматрање. Одлуку о спровођењу програма стручне праксе доноси директор
Филијале Зајечар, по прибављеном мишљењу Локалног савета за запошљавање општине Сокобања. Одлука о спровођењу програма стручне
праксе доноси се у року до 15 дана од дана истека Јавног позива. Национална служба и Општина Сокобања задржавају право да приликом одлучивања по поднетим захтевима изврше корекцију броја лица, у складу са
износом средстава који је опредељен за реализацију програма.
V ЗАКЉУЧИВАЊЕ УГОВОРА
Национална служба за запошљавање, Општина Сокобања и послодавац у
року до 15 дана од дана доношења одлуке о спровођењу програма стручне
праксе закључују уговор, којим уређују међусобна права и обавезе. У циљу
закључивања уговора, послодавац је у обавези да Националној служби
достави потписан уговор о стручном оспособљавању са незапосленим на
стручној пракси. Након закључивања уговора са послодавцем, Национална
служба, Општина Сокобања 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.
Документација за закључивање уговора са лицем на стручној
пракси:
- фотокопија/очитана лична карта,
- фотокопија картице текућег рачуна.
VI ОБАВЕЗЕ ИЗ УГОВОРА
Послодавац је у обавези да:
- незапосленом омогући стицање одговарајућих посебних практичних
знања и вештина, у складу са програмом усавршавања;
- доставља Националној служби извештаје о присутности незапосленог на
стручној пракси, у складу са уговором;
- достави Националној служби извештај о обављеној стручној пракси;
- изда уверење о завршеној стручној пракси са наведеним знањима, вештинама и компетенцијама;
- 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 програма стручне праксе незапосленог, послодавац
може да у року од 30 дана од дана прекида изврши замену са другим незапосленим који испуњава потребне услове, за преостало време дефинисано
уговором увећаним за период спроведене замене.
VII ОСТАЛЕ ИНФОРМАЦИЈЕ
Информације о програму могу се добити у Националној служби, Филијала
Зајечар - Испостава Сокобања, на телефоне 019/444-518, 019/444-528 и
018/830-654 или на сајту www.nsz.gov.rs, као и на сајту општине Сокобања:
www.opstinasokobanja.com.
Јавни позив је отворен од дана објављивања у публикацији „Послови“, а
најкасније до 24.08.2016. године.

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

На основу члана 43 став 1 тачка 7 Закона о запошљавању и осигурању за
случај незапослености („Сл. гласник РС“, бр. 36/09, 88/10 и 38/15), члана 11
став 1 тачка 3 Закона о професионалној рехабилитацији и запошљавању
особа са инвалидитетом („Сл.гласник РС“, бр. 36/09 и 32/13), Правилника о
критеријумима, начину и другим питањима од значаја за спровођење мера
активне политике запошљавања („Сл. гласник РС“, бр. 102/15) и Споразума
о уређивању међусобних права и обавеза у реализацији програма или мера
АПЗ број 0800-101-12/2016 од 30.05.2016.године
НАЦИОНАЛНА СЛУЖБА ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ И
ОПШТИНА ПРЕШЕВО
Расписују
ЈАВНИ КОНКУРС
ЗА ОРГАНИЗОВАЊЕ СПРОВОЂЕЊА ЈАВНИХ РАДОВА НА
КОЈИМА СЕ АНГАЖУЈУ НЕЗАПОСЛЕНА ЛИЦА И
НЕЗАПОСЛЕНЕ ОСОБЕ СА ИНВАЛИДИТЕТОМ
У 2016. ГОДИНИ
I ОСНОВНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ
Јавни радови су мера активне политике запошљавања коју организује Национална служба за запошљавање (у даљем тексту: Национална служба), у складу са Националним акционим планом запошљавања за
2016. годину, у циљу радног ангажовања првенствено теже запошљивих
незапослених лица и незапослених у стању социјалне потребе, очувања и
унапређења радних способности незапослених, као и ради остваривања
одређеног друштвеног интереса. Приоритет приликом укључивања у јавне
радове имају вишкови запослених са евиденције Националне службе.
Јавни рад спроводи послодавац - извођач јавног рада, кога одређује
Филијала Врање у сарадњи са Општином Прешево на основу јавног конкурса. Максимална дужина трајања јавног рада је четири месеца, у складу
са расположивим финансијским средствима.
Уговором о привременим и повременим пословима утврдиће се број радних дана за свако лице укључено у јавни рад.
II ОБЛАСТИ СПРОВОЂЕЊА ЈАВНИХ РАДОВА
Јавни радови се могу спроводити у областима:
• социјалних и хуманитарних делатности
• одржавања и обнављања јавне инфраструктуре
• одржавања и заштите животне средине и природе.
III НАМЕНА И ВИСИНА СРЕДСТАВА
Средства намењена за спровођење јавних радова користе се за:
• исплату накнаде за обављени посао по основу уговора о привременим и повременим пословима лицима укљученим у јавне радове, у висини
до 18.000,00 динара по лицу, на месечном нивоу за пун фонд радних часова, односно сразмерно времену радног ангажовања на месечном нивоу;
утврђени износ накнаде за обављени посао се увећава за припадајући
порез и доприносе за обавезно социјално осигурање, обрачунате у складу
са законом;
• накнаду дела или укупних трошкова доласка и одласка са рада
лица укључених у јавне радове, у висини до 1.500,00 динара по лицу за
сваки месец ангажовања;
• накнаду трошкова спровођења јавних радова, у свим областима
спровођења, у висини:
- 1.000,00 динара по лицу за јавне радове који трају месец дана
- 1.500,00 динара по лицу за јавне радове који трају два месеца
- 2.000,00 динара по лицу за јавне радове који трају три и четири
месеца;
• накнаду трошкова организовања обуке: у току трајања јавног рада,
у зависности од врсте и сложености послова које обухвата јавни рад, за
спровођење одређених јавних радова може се организовати обука, по
интерном програму послодавца или програму образовне установе; по
завршетку обуке лицу се издаје сертификат о стеченим компетенцијама;
послодавац - извођач јавног рада може остварити накнаду за организовање обуке у једнократном износу од 1.000,00 динара по лицу.
Национална служба за запошљавање задржава право да процењује оправданост потребе за обуком.
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IV УСЛОВИ И ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПРИЈАВЕ
Услови за подношење пријаве
Право учешћа на Јавном конкурсу за организовање спровођења јавних
радова на којима се ангажују незапослена лица и незапослене особе са
инвалидитетом имају:
• органи аутономне покрајине и органи јединице локалне самоуправе
• јавне установе и јавна предузећа
• привредна друштва
• предузетници
• задруге
• удружења која имају статус правног лица, односно уписана у регистар
који води Агенција за привредне регистре.
Право на доделу средстава за спровођење јавног рада послодавац извођач може да оствари под условом да је:
• испунио раније обавезе и измирио сва дуговања према Националној
служби, осим за обавезе чија је реализација у току, уколико исте редовно
измирује;
• поднео пријаву за спровођење јавног рада на прописаном обрасцу и
детаљно разрадио активности у термин плану;
• поднео одговарајућу документацију у складу са условима јавног конкурса.
Документација за подношење пријаве
Пријава за спровођење јавног рада подноси се у два примерка, Филијали
Врање, непосредно или путем поште, на прописаном обрасцу који се може
добити у наведеној филијали или преузети на сајту www.nsz.gov.rs и www.
presevo.rs.
Уз пријаву (прописани образац са термин планом) се доставља следећа
документација:
• фотокопија решења надлежног органа о упису у регистар, уколико послодавац - извођач јавног рада није регистрован у АПР;
• фотографије места извођења јавног рада - за јавне радове који се спроводе у области одржавања и заштите животне средине и природе и одржавања и обнављања јавне инфраструктуре (максимално три фотографије
за сваку локацију);
• списак лица корисника услуга - за послодавацa - извођачa јавног рада из
области социјалних и хуманитарних делатности и
• извод из појединачне пореске пријаве о обрачунатим порезима и доприносима (ППП ПД), штампан из електронске базе података Пореске управе
(ЕБП-ПУРС), оверен од стране послодаваца, за пријаву поднету у месецу
који претходи месецу у коме је поднет захтев.
Уколико послодавац - извођач јавног рада организује обуку, неопходно је
приложити интерни програм обуке послодавца - извођача јавног рада или
програм образовне установе на прописаном обрасцу Националне службе,
као и биографију инструктора/предавача.
Национална служба задржава право да тражи и друге доказе и документацију од значаја за спровођење поступка одлучивања о одобравању средстава за спровођење јавних радова.
V ДОНОШЕЊЕ ОДЛУКЕ
Одлука о одобравању средстава за спровођење јавног рада и Одлука о
одобравању средстава за спровођења јавног рада за особе са инвалидитетом доносе се на основу бодовне листе, а након провере испуњености
услова из јавног конкурса и бодовања поднете пријаве, односно приложене документације послодавца - извођача јавног рада од стране Националне
службе, у року до 30 дана од дана истека јавног конкурса.
Национална служба у сарадњи са Општином Прешево задржава право
да приликом одлучивања по поднетој пријави изврши корекцију дужине
трајања и/или броја лица, као и процену оправданости поднете пријаве
послодавца - извођача јавног рада, коме је у периоду 2010-2015. године
финансирано спровођење јавног рада у истој области на предложеним
локацијама, у складу са износом средстава који је опредељен за надлежну
филијалу Националне службе.
Списак послодаваца - извођача којима је одобрено спровођење јавних
радова се објављује на огласној табли Филијале Врање - Испостава Прешево.
Одлуку о одобравању средстава за спровођења јавног рада и Одлуку о одобравању средстава за спровођења јавног рада за особе са инвалидитетом,
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на којима се радно ангажује до 49 незапослених доноси директор филијале
Националне службе, по овлашћењу директора Националне службе.
Одлуку о одобравању средстава за спровођење јавног рада и Одлуку о
одобравању средстава за спровођење јавног рада за особе са инвалидитетом, на којима се радно ангажује 50 и више незапослених доноси директор
Националне службе, уз претходну сагласност Управног одбора.
БОДОВНА ЛИСТА - ЈАВНИ РАДОВИ
Број бодова
Јавни конкурс - општи

Јавни
конкурс за
особе са
инвалидитетом

10

10

10

10

5

5

3 и 4 месеца

20

20

2 месеца

10

10

1 месец

5

5

Јавни рад подразумева ангажовање
лица искључиво I и
II степена стручне
спреме

10

10

Коришћена средства и лица остала
радно ангажована/
закључен уговор о
раду*

15

15

0

0

10

10

Процена важности поднете пријаве за
спровођење јавног рада за локално
тржиште рада за подручје филијале***

10

10

МАКСИМАЛАН БРОЈ БОДОВА

65

65

Критеријуми

Област спровођења јавног
рада

Дужина трајања
јавног рада

Категорија лица

Претходно
коришћена средства по програму
јавних радова

Одржавање и
заштита живoтне
средине и природе
Социјалне и хуманитарне делатности
Одржавање и
обнављање јавне
инфраструктуре

Коришћена средства и лица нису
остала у радном
односу
Нису раније
коришћена средства**

*Критеријум „Коришћена средства и лица остала радно ангажована/закључен уговор о раду“ подразумева да је извођач јавног рада лица која су била
укључена у програм јавних радова, без обзира на број (укључујући и особе
са инвалидитетом), радно ангажовао или запослио на неодређено време
одмах након истека уговорне обавезе, по јавним конкурсима Националне
службе за период 2012-2015. године.
**Елемент „Нису раније коришћена средства“ односи се на период 20122015. Наведене податке из пријаве за спровођење јавног рада Национална
служба ће проверавати увидом у своју евиденцију.
***Критеријум „Процена важности поднете пријаве за спровођење јавног
рада за локално тржиште рада за подручје филијале“ подразумева да је
директор надлежне филијале донео одлуку о додатним критеријумима,
која је истакнута на огласној табли надлежне филијале уз јавни конкурс.
На основу одлуке је могуће доделити 10 бодова, узимајући у обзир следеће критеријуме: развијеност општине, друштвену корист која се остварује кроз реализацију јавног рада, привредни значај за развој региона и др.
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Јавни позиви
VI ЗАКЉУЧИВАЊЕ УГОВОРА
Послодавац - извођач јавног рада је дужан да након донете Одлуке о одобравању средстава за спровођење јавних радова и Одлуке о одобравању
средстава за спровођење јавних радова за особе са инвалидитетом, закључи уговор о привременим и повременим пословима са изабраним лицима
са евиденције незапослених. Датум ангажовања лица са којим је закључен
уговор о привременим и повременим пословима не може бити пре датума
закључења уговора о спровођењу јавног рада, нити након 60 дана од дана
доношења Одлуке о одобравању средстава за спровођење јавних радова и
Одлуке о одобравању средстава за спровођење јавних радова за особе са
инвалидитетом. Директор Филијале Врање, председник општине Прешево
и послодавац - извођач јавног рада закључују уговор о спровођењу јавног
рада, којим се ближе уређују међусобна права и обавезе. Уговор о спровођењу јавног рада закључују директор Филијале Врање по овлашћењу
директора Националне службе, председник општине Прешево и послодавац, у року до 30 дана од дана доношења Одлуке о одобравању средстава за спровођење јавног рада и Одлуке о одобравању средстава за спровођења јавног рада за особе са инвалидитетом. Сви уговори морају бити
закључени у току календарске године у којој је донета одлука.
Документација за закључивање уговора о спровођењу јавног
рада:
• уговори о привременим и повременим пословима са незапосленим лицима, као доказ о ангажовању лица на јавном раду;
• нови термин план, уколико је у поступку разматрања пријаве за спровођење јавног рада извршена корекција броја лица и/или дужине трајања
јавног рада;
• спецификација средстава/материјала за рад у складу са одобреним средствима за трошкове спровођења јавног рада;
• потврда банке о отвореном наменском рачуну и картон депонованих потписа наменског рачуна, важећих у моменту пријема средстава обезбеђења
и давања меничног овлашћења;
• средство обезбеђења уговорних обавеза;
• потврда о пријему захтева за регистрацију менице (правно лице);
• фотокопија/очитана лична карта одговорног лица корисника средстава/
жиранта и
• други докази у зависности од статуса жиранта*.
У циљу закључивања уговора, послодавац - извођач јавног рада
је у обавези да достави и одговарајућа средства обезбеђења уговорних обавеза:
1. За предузетника:
• за одобрена средства у износу до 1.000.000,00 динара - две истоветне бланко трасиране менице корисника средстава са два жиранта и
меничним овлашћењима;
• за одобрена средства у износу од 1.000.001,00 динара и више гаранција банке у вредности одобрених средстава са роком важења
од 6 месеци дуже од трајања јавног рада и једна бланко трасирана
меница са једним жирантом и меничним овлашћењем.
2. За правно лице:
• за одобрена средства у износу до 1.000.000,00 динара - две истоветне бланко соло менице са меничним овлашћењима;
• за одобрена средства у износу од 1.000.001,00 динара и више гаранција банке у вредности одобрених средстава са роком важења
од 6 месеци дуже од трајања јавног рада и једна бланко соло меница
са меничним овлашћењем.

пословној години, као и јавне агенције и организације на које се примењују
прописи о јавним агенцијама.
Почетком спровођења јавног рада сматра се датум пријаве на осигурање
првог лица ангажованог на јавном раду.
VII ОБАВЕЗЕ ИЗВОЂАЧА ЈАВНОГ РАДА
Послодавац - извођач јавног рада дужан је да:
• закључи уговор о привременим и повременим пословима са незапосленим, најмање у дужини трајања јавног рада и изврши пријаву на обавезно
социјално осигурање;
• у случају престанка радног ангажовања лица, послодавац је у обавези да
у року од 15 дана од дана престанка радног ангажовања изврши замену
другим незапосленим лицем из исте категорије, као и истог нивоа образовања, за преостало време трајања уговора;
• редовно, у законски утврђеним роковима, врши исплату уговорене накнаде за обављен посао, на текући рачун лица ангажованих на јавном раду
и доставља доказе;
• редовно врши уплату припадајућих пореза и доприноса за обавезно
социјално осигурање за лица из уговора и доставља доказе;
• редовно врши исплату накнаде трошкова доласка и одласка са рада ангажованим лицима и доставља доказе;
• редовно доставља доказе о утрошку пренетих средстава за трошкове накнаде спровођења јавног рада, у складу са уговором;
• редовно доставља доказе о утрошку пренетих средстава за трошкове
обуке, уколико се иста организује по програму образовне установе, у складу са уговором;
• обезбеди вођу програма јавног рада и/или ментора за обуку незапослених ангажованих на јавном раду;
• организује заштиту и безбедност радно ангажованих, у складу са законом
и захтевом стандарда за конкретне послове јавног рада;
• достави фотокопију потврде/сертификата о стеченим компетенцијама
радно ангажованих лица на спровођењу јавног рада након завршене обуке
на прописаном обрасцу;
• месечно доставља извештај о спровођењу јавног рада на прописаном
обрасцу;
• Националној служби омогући контролу реализације уговорних обавеза и
увид у сву потребну документацију и ток спровођења јавног рада;
• обавести Националну службу о свим променама које су од значаја за реализацију уговора у року од осам дана од дана настанка промене.
У случају неиспуњења или делимичног испуњења обавеза из уговора,
послодавац - извођач јавног рада је у обавези да врати цео или сразмерни
износ исплаћених средстава увећан за законску затезну камату.
VIII ОСТАЛЕ ИНФОРМАЦИЈЕ
Све додатне информације могу се добити у Филијали Врање, тел. 017/407117, у испостави Националне службе за запошљавање у Прешеву, тел.
017/660-162, у Канцеларији за локални економски развој општине Прешево, тел. 017/669-110 и на сајту Националне службе - www.nsz.gov.rs и сајту
Општине - www.presevo.rs.
Јавни конкурс је отворен од дана објављивања, а последњи рок
за пријем пријава за учешће на јавном конкурсу је 20.08.2016.
године.

3. За кориснике јавних средстава:**
• изјава одговорног лица корисника средстава да су обезбеђени сви
предуслови за реализацију јавног рада и да није у могућности да приложи одговарајуће средство обезбеђења.
*Жирант може бити свако пословно способно физичко лице које има
редовна месечна примања на име зараде или пензије, као и физичко лице
које самостално обавља делатност (предузетник), односно лице које самостално обавља делатност у складу са посебним законом (нпр. адвокат,
нотар, приватни извршитељ и сл.).
**Корисници јавних средстава су директни и индиректни корисници буџетских средстава, корисници средстава организација за обавезно социјално
осигурање и јавна предузећа основана од стране Републике Србије, односно локалне власти, правна лица основана од стране тих јавних предузећа, правна лица над којима Република Србија, односно локална власт
има директну или индиректну контролу над више од 50% капитала или
више од 50% гласова у управном одбору, друга правна лица у којима јавна средства чине више од 50% укупних прихода остварених у претходној
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Јавни позиви
На основу члана 43 став 1 тачка 5 Закона о запошљавању и осигурању за
случај незапослености („Сл. гласник РС“, бр. 36/09, 88/10 и 38/15), члана 11
став 1 тачка 3 Закона о професионалној рехабилитацији и запошљавању
особа са инвалидитетом („Сл. гласник РС“, бр. 36/09 и 32/13), чл. 60, 61,
64, 104 и 129 Правилника о критеријумима, начину и другим питањима од
значаја за спровођење мера активне политике запошљавања („Сл. гласник
РС“, бр. 102/15) Локалног акционог плана за запошљавање општине Лепосавић и Споразума о уређивању међусобних права и обавеза у реализацији
програма и мера активне политике запошљавања ЛАПЗ суфинансирање за
2016. годину, број 1108-101-7/2016 од 28.04.2016. године
НАЦИОНАЛНА СЛУЖБА ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ И
ОПШТИНА ЛЕПОСАВИЋ
Расписују
ЈАВНИ ПОЗИВ
ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ ПРОГРАМА СТРУЧНЕ ПРАКСЕ У
ЦИЉУ СТИЦАЊА ПОСЕБНИХ ПРАКТИЧНИХ ЗНАЊА И ВЕШТИНА
У 2016. ГОДИНИ
I ОСНОВНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ
Програм подразумева стицање посебних практичних знања и вештина за
рад у струци, без заснивања радног односа. Стручна пракса траје 6 месеци
и намењена је незапосленима са средњим, вишим и високим образовањем
који нису стицали практична знања и вештине у струци или су иста стицали у периоду краћем од 6 месеци. Незапослени који су у струци стицали
практична знања и вештине краће од 6 месеци, у програм се укључују за
преостали период до 6 месеци, без обзира на ниво образовања.
II НАМЕНА И ВИСИНА СРЕДСТАВА
Tоком трајања програма стручне праксе Национална служба за запошљавање:
1. исплаћује на име новчане помоћи и трошкова превоза средства у укупном месечном износу од:
- 12.000,00 динара за лица са средњим образовањем,
- 14.000,00 динара за лица са вишим или високим трогодишњим образовањем и
- 16.000,00 динара за лица са најмање четворогодишњим високим
образовањем;
2. врши обрачун и уплату доприноса за случај повреде на раду и
професионалне болести, у складу са законом.
III ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЕВА
Услови
Право учешћа у реализацији програма стручне праксе може остварити:
- послодавац који је регистрован на подручју општине Лепосавић и припада:
a) приватном сектору (удео приватног капитала у власничкој структури 100%),
б) јавном сектору без обзира на област којом се бави,
- послодавац који у законским роковима измирује обавезе по основу пореза
и доприноса за обавезно социјално осигурање;
- да је актом о организацији и систематизацији послова код послодавца као
услов за рад на одређеним пословима предвиђена обавеза радног ангажовања лица одређеног профила, односно занимања, у складу са општим
актом послодавца или описом послова, уколико у складу са законом нема
обавезу доношења правилника о организацији и систематизацији послова;
- да је измирио раније уговорне обавезе и друге обавезе према Националној служби, осим за обавезе чија је реализација у току, под условом да исте
редовно измирује;
- да последњих шест месеци није био дуже од 30 (тридесет) дана непрекидно евидентиран у регистру дужника принудне наплате НБС;
- да има најмање једно запослено лице (под запосленим лицем у складу са законом подразумева се свако лице које је пријављено на обавезно
социјално осигурање);
- да укључи незапосленог који се води на евиденцији Националне службе, Испостава Лепосавић и који задовољава опште и посебне услове за
учешће у програму у складу са важећим актима Националне службе и:
- има средње, више или високо трогодишње образовање или најмање
четворогодишње високо образовање,
- нема радног искуства у струци или нема довољно радног искуства за
стицање посебних практичних знања и вештина,
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- није искористио у целости исту или другу меру у циљу оспособљавања за самосталан рад у струци,
- изузетно, лице које се оспособљавало са средњим степеном образовања и након тога стекло више или високо трогодишње образовање
или четворогодишње високо образовање;
- у програм се не може укључити незапослени који је у периоду од три
месеца пре подношења захтева био у радном односу код послодавца - подносиоца захтева;
- да послодавац има кадровске и друге капацитете за стручно усавршавање лица, односно има запосленог ментора (са пуним месечним фондом
радних сати) који, уколико позитивним прописима није другачије одређено, испуњава следеће услове:
а) има исту струку, најмање je истог нивоа образовања као и незапослени и има најмање 12 месеци радног искуства у струци или
б) најмање је истог нивоа образовања као и незапослени, има најмање 24 месеца радног искуства на одговарајућим пословима и има
струку која је дефинисана актом о организацији и систематизацији
послова код послодавца;
- да има техничке, просторне и друге капацитете за стручно усавршавање
лица, односно, да радни простор, техничка средства и опрема по функционалности одговарају броју лица која се стручно усавршавају, као и да обезбеди све услове у складу са прописима о безбедности и заштити на раду.
Послодавац који има до 5 запослених има право да у програм стручне праксе укључи једног незапосленог, послодавац који има од 6 до 10 запослених има право да у програм стручне праксе укључи два незапослена, а
послодавац који има 11 и више запослених има право да у програм стручне
праксе укључи незапослене чији број не може бити већи од 20% укупног
броја запослених.
Документација за подношење захтева:
- захтев за учешће у програму, са планом и програмом стручног усавршавања незапослених, на прописаном обрасцу Националне службе;
- фотокопија решења надлежног органа о упису у регистар, уколико подносилац захтева није регистрован у АПР; уколико делатност обавља изван
седишта послодавца (издвојено место), односно у издвојеном организационом делу (огранак) - извод из регистра или одлука надлежног органа о
образовању организационих делова;
- уверење Пореске управе о измиреним обавезама на име пореза и доприноса до месеца који претходи месецу у коме је поднет захтев - за послодавца који паушално измирује пореске обавезе;
- извод из појединачне пореске пријаве о обрачунатим порезима и доприносима, штампан из електронске базе података Пореске управе (ЕБППУРС), оверен од стране послодавца, за пријаве поднете у три месеца која
претходе месецу у коме је поднет захтев;
- извод из банке о плаћеном порезу и доприносима за обавезно социјално
осигурање, за пријаве поднете у три месеца која претходе месецу у коме
је поднет захтев;
- извод из акта о организацији и систематизацији послова код послодавца
где је као услов за рад на одређеним пословима предвиђено радно ангажовање лица одређеног профила, односно занимања;
- доказ о кадровским капацитетима за усавршавање лица, и то:
• доказ о запослењу ментора код подносиоца захтева (потврда о
пријави на обавезно социјално осигурање - образац М-А),
• доказ о квалификацијама ментора (диплома/сертификат/ лиценца/
уверење),
• доказ о радном искуству ментора у струци (уговор о раду, потврда
послодавца о радном искуству и сл.).
Национална служба задржава право да тражи и друге доказе релевантне
за одлучивање о захтеву подносиоца.
Начин подношења захтева
Захтев за учешће у програму подноси се Филијали НСЗ Косовска Митровица, на прописаном обрасцу који се може добити у филијали и испостави
филијале у Лепосавићу.
IV ДОНОШЕЊЕ ОДЛУКЕ
Одлука о спровођењу програма стручне праксе доноси се на основу провере и бодовања поднетог захтева за учешће у програму.
Провера поднетих захтева
Национална служба проверава усклађеност поднетог захтева и приложене
документације са условима из Јавног позива. У циљу провере испуњености
услова Национална служба задржава право да изврши службени обилазак
послодавца.
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Јавни позиви
Бодовање поднетих захтева
Приликом бодовања захтева узимају се у обзир следећи критеријуми:
БОДОВНА ЛИСТА
Бр

1

2

3

4

5

Критеријуми

Кадровски
капацитети

Дужина
обављања
делатности
Претходно
коришћена
средства
Националне службе
по програму стручне
праксе

Делатност
послодавца (претежна)

Програм
стручног
усавршавања

Бодови

Ментор поседује исту струку и има више
од 36 месеци радног искуства
или
ментор поседује стручна и практична
знања за обављање послова на којима се
стручно оспособљава лице и има више
од 48 месеци радног искуства на тим
пословима

20

Ментор поседује исту струку и има од 24
до 36 месеци радног искуства
или
ментор поседује стручна и практична
знања за обављање послова на којима
се стручно оспособљава лице и има од
36 до 48 месеци радног искуства на тим
пословима

15

10

Пословање 1 година и више

20

Пословање до 1 године

10

11-30% запослених лица по завршетку
програма стручне праксе
Послодавац раније није користио финансијска средства или уговорна обавеза
послодавца још траје

Рок за реализацију одлуке о спровођењу програма, односно закључивање
уговора којим се уређују међусобна права и обавезе је до 45 дана од дана
доношења одлуке. У циљу закључивања уговора са послодавцем и ангажованим лицима, послодавац је у обавези да Националној служби достави
потписан уговор о стручном усавршавању са незапосленим. Национална
служба за запошљавање и Општина Лепосавић ће на основу достављене
документације са послодавцем и са ангажованим лицем на стручној пракси
закључити уговоре којима се регулишу међусобна права и обавезе. Датум
почетка спровођења програма стручне праксе мора бити после датума
доношења одлуке о спровођењу програма стручне праксе и у току календарске године у којој је донета одлука.
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- фотокопија/очитана лична карта,
- фотокопија картице текућег рачуна.

12
10
20
20
15

Остало

10

Бесплатна публикација о запошљавању

Одлука о спровођењу програма стручне праксе доноси се у року до 30
дана од дана подношења захтева. Одлуку о спровођењу програма стручне
праксе доноси директор Филијале Националне службе за запошљавање
Косовска Митровица, по овлашћењу директора Националне службе, уз
претходно прибављено мишљење Локалног савета зазапошљавање.
Национална служба задржава право да приликом одлучивања по поднетом захтеву изврши корекцију броја лица, у складу са расположивим
средствима која су опредељена по Споразуму, односно Анексу Споразума
закљученог између Филијале Косовска Митровица и Општине Лепосавић.

Документација за закључивање уговора са лицем на стручној
пракси:

Услужна

МАКСИМАЛАН БРОЈ БОДОВА

Динамика одлучивања
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Производна

У потпуности задовољава - детаљно разрађен програм који испуњава услове за
стручно усавршавање (детаљно су разрађени сви елементи програма са јасно
видљивим везама и исходима на месечном нивоу) и дефинисаним стручним
компетенцијама, знањима и вештинама
Оптимално задовољава - достављен
програм са наведеним стручним компетенцијама, знањима и вештинама које ће
бити стечене током програма стручног
усавршавања, видљиве везе између елемената програма
Минимално задовољава - области учења,
послови и задаци на месечном нивоу
су више информативног карактера, без
детаљног разрађивања и јасно видљивих
веза између елемената програма

Уколико више послодаваца оствари исти број бодова применом наведених критеријума, предност ће се дати послодавцу који је остварио већи
број бодова код критеријума „Претходно коришћена средства Националне
службе по програму стручне праксе“, затим „Програм стручног усавршавања“, затим „Кадровски капацитети“, затим „Делатност послодавца (претежна)“ и на крају критеријум „Дужина обављања делатности“.

V ЗАКЉУЧИВАЊЕ УГОВОРА

Ментор поседује исту струку и има од 12
до 24 месеца радног искуства
или
ментор поседује стручна и практична
знања за обављање послова на којима
се стручно оспособљава лице и има од
24 до 36 месеци радног искуства на тим
пословима

Више од 70% запослених лица по завршетку програма стручне праксе
50-70% запослених лица по завршетку
програма стручне праксе
30-50% запослених лица по завршетку
програма стручне праксе

Критеријум „Претходно коришћена средства Националне службе по програму стручне праксе“ односи се на програм стручне праксе спроведен у
организацији Националне службе по јавним позивима од 2012. до 2015.
године.

20

VI ОБАВЕЗЕ ИЗ УГОВОРА
Послодавац је у обавези да:
- незапосленом омогући стицање одговарајућих посебних практичних
знања и вештина, у складу са програмом усавршавања;
- доставља Националној служби извештаје о присутности незапосленог на
стручној пракси, у складу са уговором;
- достави Националној служби извештај о обављеној стручној пракси, у
складу са уговором;
- изда уверење о завршеној стручној пракси са наведеним знањима,
вештинама и компетенцијама;
- 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 програма стручне праксе незапосленог, послодавац
може да у року од 30 дана од дана прекида изврши замену са другим незапосленим који испуњава потребне услове, за преостало време дефинисано
уговором увећано за период спроведене замене.
VII ОСТАЛЕ ИНФОРМАЦИЈЕ

15

10

100

Информације о програму могу се добити у Филијали НСЗ Косовска Митровица и Испостави Лепосавић.
Јавни позив је отворен од 01.08.2016. године, од дана објављивања
на сајту Националне службе за запољшавање, до утрошка расположивих средстава опредељених за овај програм, а најкасније до 31.08.2016.
године.

www.nsz.gov.rs
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Јавни позиви
На основу члана 43 став 1 тачка 5 Закона о запошљавању и осигурању за
случај незапослености („Сл. гласник РС“, бр. 36/09, 88/10 и 38/15), члана 11
став 1 тачка 3 Закона о професионалној рехабилитацији и запошљавању
особа са инвалидитетом („Сл. гласник РС“, бр. 36/09 и 32/13), чл. 60, 61,
64, 104, 129 Правилника о критеријумима, начину и другим питањима од
значаја за спровођење мера активне политике запошљавања („Сл. гласник
РС“, бр. 102/15), Локалног акционог плана за запошљавање општине Лепосавић и Споразума о уређивању међусобних права и обавеза у реализацији
програма и мера активне политике запошљавања ЛАПЗ суфинансирање за
2016. годину, број 1108-101-7/2016 од 28.04.2016. године
НАЦИОНАЛНА СЛУЖБА ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ И
ОПШТИНА ЛЕПОСАВИЋ
Расписују
ЈАВНИ ПОЗИВ
ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ ПРОГРАМА СТРУЧНА ПРАКСА
У ЦИЉУ СТИЦАЊА УСЛОВА ЗА ПОЛАГАЊЕ СТРУЧНОГ ИСПИТА
У 2016. ГОДИНИ
I ОСНОВНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ
Програм стручне праксе подразумева стручно оспособљавање незапосленог за самосталан рад у струци и стицање услова за полагање стручног
испита, у складу са општим или посебним законом, без заснивања радног односа. Национална служба за запошљавање и Општина Лепосавић
кроз програм стручне праксе финансирају, најдуже 12 месеци, незапослена
лица која се први пут стручно оспособљавају за занимање за које су стекла
одређену врсту и ниво образовања или која су се стручно оспособљавала
краће од времена потребног за полагање стручног испита. Незапослени
који се стручно оспособљавао краће од времена потребног за полагање
стручног испита у програм се укључује за преостали период потребан за
стицање услова за полагање стручног испита, а најдуже до 12 месеци.
II НАМЕНА И ВИСИНА СРЕДСТАВА
Tоком трајања програма стручне праксе Национална служба за запошљавање:
1. исплаћује на име новчане помоћи и трошкова прeвоза, средства у укупном месечном износу од:
- 12.000,00 динара за лица са средњим образовањем,
- 14.000,00 динара за лица са вишим или високим трогодишњим образовањем и
- 16.000,00 динара за лица са најмање четворогодишњим високим
образовањем;
2. врши обрачун и уплату доприноса за случај повреде на раду и професионалне болести, у складу са законом.
III ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЕВА
Услови
Право учешћа у реализацији програма стручне праксе може остварити:
- послодавац који је регистрован на подручју општине Лепосавић и припада:
a) приватном сектору (удео приватног капитала у власничкој структури 100%),
б) јавном сектору, без обзира на област којом се бави,
- послодавац који у законским роковима измирује обавезе по основу пореза
и доприноса за обавезно социјално осигурање;
- да је посебним законом као услов за рад на конкретним пословима прописана обавеза обављања стажа, односно полагања стручног испита;
- да последњих шест месеци није био дуже од 30 (тридесет) дана непрекидно евидентиран у регистру дужника принудне наплате НБС;
- да је измирио раније уговорне обавезе и друге обавезе према Националној служби, осим за обавезе чија је реализација у току, под условом да исте
редовно измирује;
- да има најмање једно запослено лице (под запосленим лицем, у складу
са законом, подразумева се свако лице пријављено на обавезно социјално
осигурање);
- да оспособљава незапосленог који се води на евиденцији Националне
службе, испостава филијале у Лепосавићу, задовољава опште и посебне
услове за укључивање у програм, у складу са важећим актима Националне
службе и:
- има средње, више или високо трогодишње образовање или најмање
четворогодишње високо образовање,
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- нема радног искуства у струци или нема довољно радног искуства за
стицање услова за полагање стручног испита,
- није искористио у целости исту или другу меру у циљу оспособљавања за самосталан рад у струци,
- изузетно, лице које се оспособљавало са средњим степеном образовања и након тога стекло више или високо трогодишње образовање
или најмање четворогодишње високо образовање;
- да не оспособљава незапосленог који је у периоду од три месеца пре подношења захтева био у радном односу код тог послодавца;
- да има кадровске капацитете за стручно оспособљавање лица, односно
има запосленог ментора (са пуним месечним фондом радних сати) који,
уколико позитивним прописима није другачије одређено, испуњава следеће услове:
1) има исту струку, најмање је истог нивоа образовања као и незапослени и има најмање 12 месеци радног искуства у струци или
2) најмање је истог нивоа образовања као и незапослени, има најмање 24 месеца радног искуства на пословима на којима ће се стручно оспособљавати незапослени и има струку дефинисану актом о
организацији и систематизацији послова код послодавца;
- да има техничке, просторне и друге капацитете за стручно оспособљавање лица, односно, да радни простор, техничка средства и опрема по
функционалности одговарају броју лица која се стручно оспособљавају,
као и да обезбеди све услове у складу са прописима о безбедности и заштити на раду.
Послодавац који има до 5 запослених има право да у програм стручне праксе укључи једног незапосленог, послодавац који има од 6 до 10 запослених има право да у програм стручне праксе укључи два незапослена, а
послодавац који има 11 и више запослених има право да у програм стручне
праксе укључи незапослене чији број не може бити већи од 20% укупног
броја запослених.
Документација за подношење захтева:
- захтев за учешће у програму на прописаном обрасцу Националне службе;
- фотокопија решења надлежног органа о упису у регистар, уколико подносилац захтева није регистрован у АПР; уколико делатност обавља изван
седишта послодавца (издвојено место), односно у издвојеном организационом делу (огранак) - извод из регистра или одлука надлежног органа
о образовању организационог дела; за послодавце адвокате - решење о
упису у Именик адвоката;
- уверење Пореске управе о измиреним обавезама на име пореза и доприноса до месеца који претходи месецу у коме је поднет захтев, за послодавца који паушално измирује пореске обавезе;
- извод из појединачне пореске пријаве о обрачунатим порезима и доприносима, штампан из електронске базе података Пореске управе (ЕБППУРС), оверен од стране послодавца, за пријаве поднете у три месеца која
претходе месецу у коме је поднет захтев;
- извод из банке о плаћеном порезу и доприносима за обавезно социјално
осигурање, за пријаве поднете у три месеца која претходе месецу у коме
је поднет захтев;
- извод из закона где је као услов за рад на одређеним пословима прописана обавеза обављања стажа, односно полагања стручног испита;
- извод из акта о организацији и систематизацији послова код послодавца
или назив и описи послова за које ће се незапослени оспособљавати, као и
услови за обављање истих;
- доказ о кадровским капацитетима за стручно оспособљавање лица, и то:
• доказ о запослењу ментора код подносиоца захтева (потврда о
пријави на обавезно социјално осигурање - образац М-А),
• доказ о квалификацијама ментора (диплома/сертификат/лиценца/
уверење),
• доказ о радном искуству ментора у струци (уговор о раду, потврда
послодавца о радном искуству и сл.).
Национална служба задржава право да тражи и друге доказе релевантне
за одлучивање о захтеву подносиоца.
Начин подношења захтева
Захтев за учешће у програму подноси се Филијали НСЗ Косовска Митровица, на прописаном обрасцу који се може преузети у Филијали Косовска
Митровица или Испостави Лепосавић.
IV ДОНОШЕЊЕ ОДЛУКЕ
Одлука о спровођењу програма стручне праксе доноси се на основу провере и бодовања поднетог захтева за учешће у програму.
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Јавни позиви
Провера поднетих захтева
Национална служба проверава усклађеност поднетог захтева и приложене
документације са условима из Јавног позива. У циљу провере испуњености
услова Национална служба задржава право да изврши службени обилазак
послодавца.
Бодовање поднетих захтева
Приликом бодовања захтева узимају се у обзир следећи критеријуми:
БОДОВНА ЛИСТА
Бр

1

2

3

Критеријуми

Кадровски
капацитети

Дужина
обављања
делатности
Претходно
коришћена
средства
Националне службе
по програму стручне
праксе

Ментор поседује исту струку и има више
од 36 месеци радног искуства
или
ментор поседује стручна и практична
знања за обављање послова на којима се
стручно оспособљава лице и има више
од 48 месеци радног искуства на тим
пословима
Ментор поседује исту струку и има од 24
до 36 месеци радног искуства
или
ментор поседује стручна и практична
знања за обављање послова на којима
се стручно оспособљава лице и има од
36 до 48 месеци радног искуства на тим
пословима
Ментор поседује исту струку и има од 12
до 24 месеца радног искуства
или
ментор поседује стручна и практична
знања за обављање послова на којима
се стручно оспособљава лице и има од
24 до 36 месеци радног искуства на тим
пословима

Бодови

25

20

10

25

Пословање до 1 године

10

11-30% запослених лица по завршетку
програма стручне праксе
Послодавац раније није користио финансијска средства или уговорна обавеза
послодавца још траје
МАКСИМАЛАН БРОЈ БОДОВА

V ЗАКЉУЧИВАЊЕ УГОВОРА
Рок за реализацију одлуке о спровођењу програма, односно закључивање
уговора којим се уређују међусобна права и обавезе је до 45 дана од дана
доношења одлуке. У циљу закључивања уговора са послодавцем и незапосленим ангажованим лицима, послодавац је у обавези да Националној
служби достави потписан уговор о стручном оспособљавању са незапосленим. Национална служба за запошљавање и Општина Лепосавић ће на
основу достављене документације са послодавцем и ангажованим лицем
на стручној пракси закључити уговоре којима се регулишу међусобна права и обавезе. Датум почетка спровођења програма стручне праксе мора
бити после датума доношења одлуке о спровођењу програма стручне
праксе и у току календарске године у којој је донета одлука.
Документација за закључивање уговора са лицем на стручној
пракси:
- фотокопија/очитана лична карта,
- фотокопија картице текућег рачуна.
VI ОБАВЕЗЕ ИЗ УГОВОРА

Пословање 1 година и више
Више од 70% запослених лица по завршетку програма стручне праксе
50-70% запослених лица по завршетку
програма стручне праксе
30-50% запослених лица по завршетку
програма стручне праксе

броја лица, у складу са расположивим средствима која су опредељена по
Споразуму, односно Анексу Споразума закљученог између Филијале Косовска Митровица и Општине Лепосавић.

25
20

Послодавац је у обавези да:
- стручно оспособљава незапосленог у дужини трајања уговорне обавезе;
- оспособи незапосленог за самосталан рад у струци, у складу са законом;
- доставља Националној служби извештаје о присутности лица на стручној
пракси, у складу са уговором;
- достави Националној служби извештај о обављеној стручној пракси, у
складу са уговором;
- организује незапосленом полагање стручног испита за самосталан рад,
односно обезбеди доказе о оспособљавању неопходне за полагање испита
пред надлежним органом;
- изда потврду о обављеној стручној пракси, односно положеном стручном
испиту;
- омогући Националној служби контролу реализације уговорних обавеза и
- обавести Националну службу о свим променама које су од значаја за реализацију уговора у року од 8 дана од дана настанка промене.
У случају прекида стручног оспособљавања незапосленог, послодавац
може да у року од 30 дана од дана прекида стручног оспособљавања изврши замену са другим незапосленим који испуњава потребне услове у складу са законом, за преостало време дефинисано уговором увећано за период спроведене замене.

10

VII ОСТАЛЕ ИНФОРМАЦИЈЕ

5

Информације о програму могу се добити у Филијали НСЗ Косовска Митровица и Испостави Лепосавић.

25

Јавни позив је отворен од 01.08.2016. године, од дана објављивања на
сајту Националне службе за запошљавање, до утрошка расположивих
средстава опредељених за овај програм, а најкасније до 31.08.2016.
године.

75

Критеријум „Претходно коришћена средства Националне службе по програму стручне праксе“ односи се на програм стручне праксе спроведен у
организацији Националне службе по јавним позивима од 2012. до 2015.
године.
Уколико више послодаваца оствари исти број бодова применом наведених критеријума, предност ће се дати послодавцу који је остварио већи
број бодова код критеријума „Претходно коришћена средства Националне
службе по програму стручне праксе“, затим „Кадровски капацитети“ и на
крају критеријум „Дужина обављања делатности“.
Динамика одлучивања
Одлука о спровођењу програма стручне праксе доноси се у року до 30 дана
од дана подношења захтева. Одлуку о спровођењу програма стручне праксе доноси директор Филијале Националне службе Косовска Митровица,
по овлашћењу директора Националне службе, уз претходно прибављено
мишљење Локалног савета за запошљавање. Национална служба задржава право да приликом одлучивања по поднетом захтеву изврши корекцију
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Јавни позиви
На основу члана 43 став 1 тачка 5 Закона о запошљавању и осигурању за
случај незапослености („Сл. гласник РС“, бр. 36/09, 88/10 и 38/15), члана 11
став 1 тачка 3 Закона о професионалној рехабилитацији и запошљавању
особа са инвалидитетом („Сл. гласник РС“, бр. 36/09 и 32/13), чл. 60, 61,
64, 104, 129 Правилника о критеријумима, начину и другим питањима од
значаја за спровођење мера активне политике запошљавања („Сл. гласник
РС“, бр. 102/15) и закљученог Споразума о уређивању међусобних права и
обавеза у реализацији програма или мера активне политике запошљавања
за 2016. годину број 2908-101-1/2016 од 09.05.2016. године.
НАЦИОНАЛНА СЛУЖБА ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ ФИЛИЈАЛА ЗАЈЕЧАР И ОПШТИНА СОКОБАЊА
Расписују
ЈАВНИ ПОЗИВ
ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ ПРОГРАМА СТРУЧНА ПРАКСА У
ЦИЉУ СТИЦАЊА УСЛОВА ЗА ПОЛАГАЊЕ СТРУЧНОГ ИСПИТА
У 2016. ГОДИНИ
I ОСНОВНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ
Програм стручне праксе подразумева стручно оспособљавање незапосленог за самосталан рад у струци и стицање услова за полагање стручног
испита, у складу са општим или посебним законом, без заснивања радног
односа.
Национална служба кроз програм стручне праксе финансира, најдуже 12
месеци, незапослена лица која се први пут стручно оспособљавају за занимање за које су стекла одређену врсту и ниво образовања или која су се
стручно оспособљавала краће од времена потребног за полагање стручног
испита.
Незапослени који се стручно оспособљавао краће од времена потребног
за полагање стручног испита у програм се укључује за преостали период
потребан за стицање услова за полагање стручног испита, а најдуже до
12 месеци.
II НАМЕНА И ВИСИНА СРЕДСТАВА
Tоком трајања програма стручне праксе Национална служба за запошљавање:
1. исплаћује на име новчане помоћи и трошкова прeвоза средства у укупном месечном износу од:
- 12.000,00 динара за лица са средњим образовањем,
- 14.000,00 динара за лица са вишим или високим трогодишњим образовањем и
- 16.000,00 динара за лица са најмање четворогодишњим високим
образовањем;
2. врши обрачун и уплату доприноса за случај повреде на раду и професионалне болести, у складу са законом.
III ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЕВА
Услови
Право учешћа у реализацији програма стручне праксе може остварити:
- послодавац са територије општине Сокобања који припада:
a) приватном сектору (удео приватног капитала у власничкој структури 100%),
б) јавном сектору, и то искључиво у области здравства, образовања
и социјалне заштите (број лица која ће бити укључена у програм
код послодаваца из јавног сектора биће опредељен на нивоу сваке
филијале и не сме прећи 30% укупног броја лица укључених у програм стручне праксе),
в) удружења која имају статус правног лица без временског ограничења, односно уписана су у регистар који води Агенција за привредне
регистре;
- да послодавац у законским роковима измирује обавезе по основу пореза
и доприноса за обавезно социјално осигурање;
- да је посебним законом као услов за рад на конкретним пословима прописана обавеза обављања стажа, односно полагања стручног испита;
- да последњих шест месеци није био дуже од 30 (тридесет) дана непрекидно евидентиран у регистру дужника принудне наплате НБС;
- да је измирио раније уговорне обавезе и друге обавезе према Националној служби, осим за обавезе чија је реализација у току, под условом да исте
редовно измирује;
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- да има најмање једно запослено лице (под запосленим лицем, у складу
са законом, подразумева се свако лице пријављено на обавезно социјално
осигурање);
- да оспособљава незапосленог који се води на евиденцији Националне
службе, Филијала Зајечар - Испостава Сокобања, који задовољава опште
и посебне услове за укључивање у програм, у складу са важећим актима
Националне службе и:
- има средње, више или високо трогодишње образовање или најмање
четворогодишње високо образовање,
- нема радног искуства у струци или нема довољно радног искуства за
стицање услова за полагање стручног испита,
- није искористио у целости исту или другу меру у циљу оспособљавања за самосталан рад у струци,
- изузетно, лице које се оспособљавало са средњим степеном образовања и након тога стекло више или високо трогодишње образовање
или најмање четворогодишње високо образовање;
- да не оспособљава незапосленог који је у периоду од три месеца пре подношења захтева био у радном односу код тог послодавца;
- да има кадровске капацитете за стручно оспособљавање лица, односно
има запосленог ментора (са пуним месечним фондом радних сати) који,
уколико позитивним прописима није другачије одређено, испуњава следеће услове:
1) има исту струку, најмање је истог нивоа образовања као и незапослени и има најмање 12 месеци радног искуства у струци или
2) најмање је истог нивоа образовања као и незапослени, има најмање 24 месеца радног искуства на пословима на којима ће се стручно оспособљавати незапослени и има струку дефинисану актом о
организацији и систематизацији послова код послодавца;
- да има техничке, просторне и друге капацитете за стручно оспособљавање лица, односно, да радни простор, техничка средства и опрема по
функционалности одговарају броју лица која се стручно оспособљавају,
као и да обезбеди све услове у складу са прописима о безбедности и заштити на раду.
Послодавац који има до 5 запослених има право да у програм стручне праксе укључи једног незапосленог, послодавац који има од 6 до 10 запослених има право да у програм стручне праксе укључи два незапослена, а
послодавац који има 11 и више запослених има право да у програм стручне
праксе укључи незапослене чији број не може бити већи од 20% укупног
броја запослених.
Документација за подношење захтева:
- захтев за учешће у програму на прописаном обрасцу Националне службе;
- фотокопија решења надлежног органа о упису у регистар, уколико подносилац захтева није регистрован у АПР; уколико делатност обавља изван
седишта послодавца (издвојено место), односно у издвојеном организационом делу (огранак) - извод из регистра или одлука надлежног органа
о образовању организационог дела; за послодавце адвокате - решење о
упису у Именик адвоката;
- уверење Пореске управе о измиреним обавезама на име пореза и доприноса до месеца који претходи месецу у коме је поднет захтев, за послодавца који паушално измирује пореске обавезе;
- извод из појединачне пореске пријаве о обрачунатим порезима и доприносима, штампан из електронске базе података Пореске управе (ЕБППУРС), оверен од стране послодавца, за пријаве поднете у три месеца која
претходе месецу у коме је поднет захтев;
- извод из банке о плаћеном порезу и доприносима за обавезно социјално
осигурање, за пријаве поднете у три месеца која претходе месецу у коме
је поднет захтев;
- извод из закона где је као услов за рад на одређеним пословима прописана обавеза обављања стажа, односно полагања стручног испита;
- извод из акта о организацији и систематизацији послова код послодавца
или назив и описи послова за које ће се незапослени оспособљавати, као и
услови за обављање истих;
- доказ о кадровским капацитетима за стручно оспособљавање лица, и то:
• доказ о запослењу ментора код подносиоца захтева (потврда о
пријави на обавезно социјално осигурање - образац М-А),
• доказ о квалификацијама ментора (диплома/сертификат/лиценца/
уверење),
• доказ о радном искуству ментора у струци (уговор о раду, потврда
послодавца о радном искуству и сл.).
Национална служба задржава право да тражи и друге доказе релевантне за одлучивање о захтеву подносиоца.
Начин подношења захтева
Захтев за учешће у програму подноси се Национaлној служби, Филијали
Зајечар - Испостава Сокобања, непосредно или путем поште, на прописа-
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Јавни позиви
ном обрасцу који се може добити у Национaлној служби, Филијала Зајечар
- Испостава Сокобања или преузети са сајта www.nsz.gov.rs.
IV ДОНОШЕЊЕ ОДЛУКЕ
Одлука о спровођењу програма стручне праксе доноси се на основу провере и бодовања поднетог захтева за учешће у програму.
Провера поднетих захтева
Национална служба проверава усклађеност поднетог захтева и приложене
документације са условима из Јавног позива. У циљу провере испуњености
услова Национална служба задржава право да изврши службени обилазак
послодавца.
Бодовање поднетих захтева
Приликом бодовања захтева узимају се у обзир следећи критеријуми:
БОДОВНА ЛИСТА
Бр

1

2

3

Критеријуми

Кадровски
капацитети

Дужина
обављања
делатности
Претходно
коришћена
средства
Националне службе
по програму стручне
праксе

Ментор поседује исту струку и има више
од 36 месеци радног искуства
или
ментор поседује стручна и практична
знања за обављање послова на којима се
стручно оспособљава лице и има више
од 48 месеци радног искуства на тим
пословима
Ментор поседује исту струку и има од 24
до 36 месеци радног искуства
или
ментор поседује стручна и практична
знања за обављање послова на којима
се стручно оспособљава лице и има од
36 до 48 месеци радног искуства на тим
пословима
Ментор поседује исту струку и има од 12
до 24 месеца радног искуства
или
ментор поседује стручна и практична
знања за обављање послова на којима
се стручно оспособљава лице и има од
24 до 36 месеци радног искуства на тим
пословима

Бодови
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Документација за закључивање уговора са лицем на стручној
пракси:
- фотокопија/очитана лична карта,
- фотокопија картице текућег рачуна.

10

VII ОСТАЛЕ ИНФОРМАЦИЈЕ

10
25
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Информације о програму могу се добити у Националној служби, Филијала
Зајечар - Испостава Сокобања, на телефоне: 019/444-518, 019/444-528 и
018/830-654 или на сајту www.nsz.gov.rs, као и на сајту Општине Сокобања:
www.opstinasokobanja.com.
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Јавни позив је отворен од дана објављивања у публикацији „Послови“, а
најкасније до 24.08.2016. године.

5

Критеријум „Претходно коришћена средства Националне службе по програму стручне праксе“ односи се на програм стручне праксе спроведен у
организацији Националне службе по јавним позивима од 2012. до 2015.
године.
Уколико више послодаваца оствари исти број бодова применом наведених критеријума, предност ће се дати послодавцу који је остварио већи
број бодова код критеријума „Претходно коришћена средства Националне
службе по програму стручне праксе“, затим „Кадровски капацитети“ и на
крају критеријум „Дужина обављања делатности“.

Бесплатна публикација о запошљавању

Национална служба за запошљавање, Општина Сокобања и послодавац у
року до 15 дана од дана доношења одлуке о спровођењу програма стручне
праксе закључују уговор, којим уређују међусобна права и обавезе. У циљу
закључивања уговора, послодавац је у обавези да Националној служби
достави потписан уговор о стручном оспособљавању са незапосленим на
стручној пракси. Након закључивања уговора са послодавцем, Национална
служба, Општина Сокобања 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.
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Пословање до 1 године

МАКСИМАЛАН БРОЈ БОДОВА

V ЗАКЉУЧИВАЊЕ УГОВОРА

Послодавац је у обавези да:
- стручно оспособљава незапосленог у дужини трајања уговорне обавезе;
- оспособи незапосленог за самосталан рад у струци, у складу са законом;
- доставља Националној служби извештаје о присутности лица на стручној
пракси, у складу са уговором;
- достави Националној служби извештај о обављеној стручној пракси,
односно положеном стручном испиту;
- организује незапосленом полагање стручног испита за самосталан рад,
односно обезбеди доказе о оспособљавању неопходне за полагање испита
пред надлежним органом;
- изда потврду о обављеној стручној пракси, односно положеном стручном
испиту;
- омогући Националној служби контролу реализације уговорних обавеза и
- обавести Националну службу о свим променама које су од значаја за реализацију уговора у року од 8 дана од дана настанка промене.
У случају прекида стручног оспособљавања незапосленог, послодавац
може да у року од 30 дана од дана прекида стручног оспособљавања изврши замену са другим незапосленим који испуњава потребне услове у складу са законом, за преостало време дефинисано уговором увећано за период спроведене замене.
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11-30% запослених лица по завршетку
програма стручне праксе
Послодавац раније није користио финансијска средства или уговорна обавеза
послодавца још траје

Након бодовања поднетих захтева, Национална служба - Филијала Зајечар
формира ранг-листу захтева који испуњавају услове Јавног позива, који
доставља Локалном савету за запошљавање општине Сокобања на разматрање. Одлуку о спровођењу програма стручне праксе доноси директор
Филијале Зајечар, по прибављеном мишљењу Локалног савета за запошљавање општине Сокобања. Одлука о спровођењу програма стручне
праксе доноси се у року до 15 дана од дана истека Јавног позива. Национална служба и Општина Сокобања задржавају право да приликом одлучивања по поднетим захтевима изврше корекцију броја лица, у складу са
износом средстава који је опредељен за реализацију програма.

VI ОБАВЕЗЕ ИЗ УГОВОРА

Пословање 1 година и више
Више од 70% запослених лица по завршетку програма стручне праксе
50-70% запослених лица по завршетку
програма стручне праксе
30-50% запослених лица по завршетку
програма стручне праксе

Динамика одлучивања

Први
утисак је
најважнији
будите
испред свих
17.08.2016. | Број 687 |
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Јавни позиви
На основу члана 43 став 1 тачка 5 Закона о запошљавању и осигурању за
случај незапослености („Сл. гласник РС“, бр. 36/09, 88/10 и 38/15), члана 11
став 1 тачка 3 Закона о професионалној рехабилитацији и запошљавању
особа са инвалидитетом („Сл. гласник РС“, бр. 36/09 и 32/13), чл. 60, 61,
64, 104 и 129 Правилника о критеријумима, начину и другим питањима од
значаја за спровођење мера активне политике запошљавања („Сл. гласник
РС“, бр. 102/15), Националног акционог плана за 2016. годину, Одлуке о
учешћу у финансирању програма или мера активне политике запошљавања предвиђене локалним акционим плановима запошљавања у 2016.
години министра за рад, запошљавање, борачка и социјална питања, бр.
401-00-00520/2016-24, од 20.04.2016. године, Споразума о уређивању
међусобних права и обавеза у реализацији програма или мера активне
политике запошљавања, број 3308-101-2/2016. од 03.05.2016. године, а у
складу са Локалним акционим планом запошљавања Града Новог Пазара
за 2016. годину број 10-1/16 од 10.02.2016. године
НАЦИОНАЛНА СЛУЖБА ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ ФИЛИЈАЛА ЗА ГРАД НОВИ ПАЗАР И ГРАД НОВИ ПАЗАР
Расписују
ЈАВНИ ПОЗИВ
ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ ПРОГРАМА СТРУЧНЕ ПРАКСЕ У ЦИЉУ
СТИЦАЊА ПОСЕБНИХ ПРАКТИЧНИХ ЗНАЊА И ВЕШТИНА
У 2016. ГОДИНИ
I ОСНОВНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ
Програм подразумева стицање посебних практичних знања и вештина за
рад у струци, без заснивања радног односа. Стручна пракса траје 6 месеци и намењена је незапосленима са територије града Новог Пазара, који
се воде на евиденцији Националне службе за запошљавање - Филијала
Нови Пазар, са средњим, вишим и високим образовањем, који нису стицали практична знања и вештине у струци или су иста стицали у периоду краћем од 6 месеци. Незапослени који су у струци стицали практична
знања и вештине краће од 6 месеци, у програм се укључују за преостали
период до 6 месеци, без обзира на ниво образовања.
II НАМЕНА И ВИСИНА СРЕДСТАВА
Tоком трајања програма стручне праксе Национална служба за запошљавање:
1. исплаћује на име новчане помоћи и трошкова превоза средства у укупном месечном износу од:
- 12.000,00 динара за лица са средњим образовањем,
- 14.000,00 динара за лица са вишим или високим трогодишњим образовањем и
- 16.000,00 динара за лица са најмање четворогодишњим високим
образовањем;
2. врши обрачун и уплату доприноса за случај повреде на раду и професионалне болести, у складу са законом.
III ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЕВА
Услови
Право учешћа у реализацији програма стручне праксе може остварити
послодавац:
- који има седиште на територији града Новог Пазара и који припада:
• приватном сектору (удео приватног капитала у власничкој структури 100%),
• јавном сектору - искључиво у области здравства, образовања и
социјалне заштите (број лица која ће бити укључена у програм код
послодаваца из јавног сектора не сме прећи 30% укупног броја укључених лица),
• удружења која имају статус правног лица без временског ограничења, односно уписана су у регистар који води Агенција за привредне
регистре;
- да послодавац у законским роковима измирује обавезе по основу пореза
и доприноса за обавезно социјално осигурање;
- да је актом о организацији и систематизацији послова код послодавца као
услов за рад на одређеним пословима предвиђена обавеза радног ангажовања лица одређеног профила, односно занимања, у складу са општим
актом послодавца или описом послова, уколико у складу са законом нема
обавезу доношења правилника о организацији и систематизацији послова;
- да је измирио раније уговорне обавезе и друге обавезе према Национал-
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ној служби, осим за обавезе чија је реализација у току, под условом да исте
редовно измирује;
- да последњих шест месеци није био дуже од 30 (тридесет) дана непрекидно евидентиран у регистру дужника принудне наплате НБС;
- да има најмање једно запослено лице (под запосленим лицем у складу са законом подразумева се свако лице које је пријављено на обавезно
социјално осигурање);
- да укључи незапосленог који се води на евиденцији Националне службе за запошљавање - Филијала Нови Пазар, задовољава опште и посебне услове за учешће у програму у складу са важећим актима Националне
службе и:
- има средње, више или високо трогодишње образовање или најмање
четворогодишње високо образовање,
- нема радног искуства у струци или нема довољно радног искуства за
стицање посебних практичних знања и вештина,
- није искористио у целости исту или другу меру у циљу оспособљавања за самосталан рад у струци,
- изузетно, лице које се оспособљавало са средњим степеном образовања и након тога стекло више или високо трогодишње образовање
или четворогодишње високо образовање;
- у програм се не може укључити незапослени који је у периоду од три
месеца пре подношења захтева био у радном односу код послодавца - подносиоца захтева;
- да послодавац има кадровске и друге капацитете за стручно усавршавање лица, односно има запосленог ментора (са пуним месечним фондом
радних сати) који, уколико позитивним прописима није другачије одређено, испуњава следеће услове:
а) има исту струку, најмање je истог нивоа образовања као и незапослени и има најмање 12 месеци радног искуства у струци или
б) најмање је истог нивоа образовања као и незапослени, има најмање 24 месеца радног искуства на одговарајућим пословима и има
струку која је дефинисана актом о организацији и систематизацији
послова код послодавца;
- да има техничке, просторне и друге капацитете за стручно усавршавање
лица, односно да радни простор, техничка средства и опрема по функционалности одговарају броју лица која се стручно усавршавају, као и да обезбеди све услове у складу са прописима о безбедности и заштити на раду.
Послодавац који има до 5 запослених има право да у програм стручне праксе укључи једног незапосленог, послодавац који има од 6 до 10 запослених има право да у програм стручне праксе укључи два незапослена, а
послодавац који има 11 и више запослених има право да у програм стручне
праксе укључи незапослене чији број не може бити већи од 20% укупног
броја запослених.
Документација за подношење захтева:
- захтев за учешће у програму са планом и програмом стручног усавршавања незапослених, на прописаном обрасцу Националне службе;
- фотокопија решења надлежног органа о упису у регистар, уколико подносилац захтева није регистрован у АПР; уколико делатност обавља изван
седишта послодавца (издвојено место), односно у издвојеном организационом делу (огранак) - извод из регистра или одлука надлежног органа о
образовању организационих делова;
- уверење Пореске управе о измиреним обавезама на име пореза и доприноса до месеца који претходи месецу у коме је поднет захтев - за послодавца који паушално измирује пореске обавезе;
- извод из појединачне пореске пријаве о обрачунатим порезима и доприносима, штампан из електронске базе података Пореске управе (ЕБППУРС), оверен од стране послодавца, за пријаве поднете у три месеца која
претходе месецу у коме је поднет захтев;
- извод из банке о плаћеном порезу и доприносима за обавезно социјално
осигурање, за пријаве поднете у три месеца која претходе месецу у коме
је поднет захтев;
- извод из акта о организацији и систематизацији послова код послодавца
где је као услов за рад на одређеним пословима предвиђено радно ангажовање лица одређеног профила, односно занимања;
- доказ о кадровским капацитетима за усавршавање лица, и то:
• доказ о запослењу ментора код подносиоца захтева (потврда о
пријави на обавезно социјално осигурање - образац М-А),
• доказ о квалификацијама ментора (диплома/сертификат/ лиценца/
уверење),
• доказ о радном искуству ментора у струци (уговор о раду, потврда
послодавца о радном искуству и сл.).
Национална служба задржава право да тражи и друге доказе релевантне
за одлучивање о захтеву подносиоца.
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Начин подношења захтева
Захтев за учешће у програму подноси се Националној служби за запошљавање - Филијали Нови Пазар, непосредно или путем поште, на прописаном
обрасцу који се може добити у Национaлној служби - Филијала Нови Пазар
или преузети са сајта www.nsz.gov.rs.
IV ДОНОШЕЊЕ ОДЛУКЕ

Бодовање поднетих захтева
Приликом бодовања захтева узимају се у обзир следећи критеријуми:
БОДОВНА ЛИСТА
Бр

Критеријуми

Одлука о спровођењу програма стручне праксе доноси се на основу провере и бодовања поднетог захтева за учешће у програму.
Провера поднетих захтева
Национална служба проверава усклађеност поднетог захтева и приложене
документације са условима из Јавног позива. У циљу провере испуњености
услова Национална служба задржава право да изврши службени обилазак
послодавца.
1

2

3

4

5

Школа је знање,
посао је занат

Кадровски
капацитети

Дужина
обављања
делатности
Претходно
коришћена
средства
Националне службе
по програму стручне
праксе

Делатност
послодавца (претежна)

Програм
стручног
усавршавања

Ментор поседује исту струку и има више
од 36 месеци радног искуства
или
ментор поседује стручна и практична
знања за обављање послова на којима се
стручно оспособљава лице и има више
од 48 месеци радног искуства на тим
пословима

20

Ментор поседује исту струку и има од 24
до 36 месеци радног искуства
или
ментор поседује стручна и практична
знања за обављање послова на којима
се стручно оспособљава лице и има од
36 до 48 месеци радног искуства на тим
пословима

15

Ментор поседује исту струку и има од 12
до 24 месеца радног искуства
или
ментор поседује стручна и практична
знања за обављање послова на којима
се стручно оспособљава лице и има од
24 до 36 месеци радног искуства на тим
пословима

10

Пословање 1 година и више

20

Пословање до 1 године

10

Више од 70% запослених лица по завршетку програма стручне праксе
50-70% запослених лица по завршетку
програма стручне праксе
30-50% запослених лица по завршетку
програма стручне праксе
11-30% запослених лица по завршетку
програма стручне праксе
Послодавац раније није користио финансијска средства или уговорна обавеза
послодавца још траје

20
15
12
10
20

Производна

20

Услужна

15

Остало

10

У потпуности задовољава - детаљно разрађен програм који испуњава услове за
стручно усавршавање (детаљно су разрађени сви елементи програма са јасно
видљивим везама и исходима на месечном нивоу) и дефинисаним стручним
компетенцијама, знањима и вештинама
Оптимално задовољава - достављен
програм са наведеним стручним компетенцијама, знањима и вештинама које ће
бити стечене током програма стручног
усавршавања, видљиве везе између елемената програма
Минимално задовољава - области учења,
послови и задаци на месечном нивоу
су више информативног карактера, без
детаљног разрађивања и јасно видљивих
веза између елемената програма
МАКСИМАЛАН БРОЈ БОДОВА
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Јавни позиви
Критеријум „Претходно коришћена средства Националне службе по програму стручне праксе“ односи се на програм стручне праксе спроведен у
организацији Националне службе по јавним позивима од 2012. до 2015.
године.
Уколико више послодаваца оствари исти број бодова применом наведених критеријума, предност ће се дати послодавцу који је остварио већи
број бодова код критеријума „Претходно коришћена средства Националне
службе по програму стручне праксе“, затим „Програм стручног усавршавања“, затим „Кадровски капацитети“, затим „Делатност послодавца (претежна)“ и на крају критеријум „Дужина обављања делатности“.
Динамика одлучивања
Одлука о спровођењу програма стручне праксе доноси се у року до 30 дана
од дана подношења захтева. Одлуку о спровођењу програма стручне праксе доноси директор Филијале Нови Пазар, уз претходно прибављено мишљење Локалног савета за запошљавање града Новог Пазара. Национална
служба задржава право да приликом одлучивања по поднетом захтеву
изврши корекцију броја лица, у складу са расположивом квотом која је
опредељена за филијалу.
V ЗАКЉУЧИВАЊЕ УГОВОРА
Рок за реализацију одлуке о спровођењу програма, односно закључивање
уговора којим се уређују међусобна права и обавезе је до 45 дана од дана
доношења одлуке. У циљу закључивања уговора са послодавцем и ангажованим лицима, послодавац је у обавези да Националној служби достави
потписан уговор о стручном усавршавању са незапосленим. Национална
служба ће на основу достављене документације са послодавцем и ангажованим лицем на стручној пракси закључити уговоре којима се регулишу
међусобна права и обавезе. Датум почетка спровођења програма стручне
праксе мора бити после датума доношења одлуке о спровођењу програма
стручне праксе и у току календарске године у којој је донета одлука.
Документација за закључивање уговора са лицем на стручној пракси:
- фотокопија/очитана лична карта,
- фотокопија картице текућег рачуна.
VI ОБАВЕЗЕ ИЗ УГОВОРА
Послодавац је у обавези да:
- незапосленом омогући стицање одговарајућих посебних практичних
знања и вештина, у складу са програмом усавршавања;
- доставља Националној служби извештаје о присутности незапосленог на
стручној пракси, у складу са уговором;
- достави Националној служби извештај о обављеној стручној пракси, у
складу са уговором;
- изда уверење о завршеној стручној пракси са наведеним знањима, вештинама и компетенцијама;
- 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.

На основу члана 43 став 1 тачка 5 Закона о запошљавању и осигурању за
случај незапослености („Сл. гласник РС“, бр. 36/09, 88/10 и 38/15), члана 11
став 1 тачка 3 Закона о професионалној рехабилитацији и запошљавању
особа са инвалидитетом („Сл. гласник РС“, бр. 36/09 и 32/13), чл. 60, 61,
64, 104, 129 Правилника о критеријумима, начину и другим питањима од
значаја за спровођење мера активне политике запошљавања („Сл. гласник
РС“, бр. 102/15), Националног акционог плана за 2016. годину, Одлуке о
учешћу у финансирању програма или мера активне политике запошљавања предвиђене локалним акционим плановима запошљавања у 2016.
години министра за рад, запошљавање, борачка и социјална питања, бр.
401-00-00520/2016-24, од 20.04.2016. године, Споразума о уређивању
међусобних права и обавеза у реализацији програма или мера активне
политике запошљавања, број 3308-101-2/2016. од 03.05.2016. године, а у
складу са Локалним акционим планом запошљавања Града Новог Пазара
за 2016. годину број 10-1/16 од 10.02.2016. године
НАЦИОНАЛНА СЛУЖБА ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ ФИЛИЈАЛА ЗА ГРАД НОВИ ПАЗАР И ГРАД НОВИ ПАЗАР
Расписују
ЈАВНИ ПОЗИВ
ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ ПРОГРАМА СТРУЧНА ПРАКСА У ЦИЉУ
СТИЦАЊА УСЛОВА ЗА ПОЛАГАЊЕ СТРУЧНОГ ИСПИТА
У 2016. ГОДИНИ
I ОСНОВНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ
Програм стручне праксе подразумева стручно оспособљавање незапосленог за самосталан рад у струци и стицање услова за полагање стручног
испита, у складу са општим или посебним законом, без заснивања радног
односа.
Национална служба и Град Нови Пазар кроз програм стручне праксе финансирају, најдуже 12 месеци, незапослена лица која се први пут
стручно оспособљавају за занимање за које су стекла одређену врсту и
ниво образовања или која су се стручно оспособљавала краће од времена
потребног за полагање стручног испита.
Незапослени који се стручно оспособљавао краће од времена потребног
за полагање стручног испита у програм се укључује за преостали период
потребан за стицање услова за полагање стручног испита, а најдуже до
12 месеци.
II НАМЕНА И ВИСИНА СРЕДСТАВА

У случају прекида програма стручне праксе незапосленог, послодавац
може да у року од 30 дана од дана прекида изврши замену са другим незапосленим који испуњава потребне услове, за преостало време дефинисано
уговором увећано за период спроведене замене.

Tоком трајања програма стручне праксе Национална служба за запошљавање:
1. исплаћује на име новчане помоћи и трошкова прeвоза средства у укупном месечном износу од:
- 12.000,00 динара за лица са средњим образовањем,
- 14.000,00 динара за лица са вишим или високим трогодишњим образовањем и
- 16.000,00 динара за лица са најмање четворогодишњим високим
образовањем;
2. врши обрачун и уплату доприноса за случај повреде на раду и професионалне болести, у складу са законом.

VII ОСТАЛЕ ИНФОРМАЦИЈЕ

III ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЕВА

Информације о програму могу се добити у Националној служби за запошљавање - Филијали Нови Пазар, на бројеве телефона: 020/330-011,
020/330-046, на сајту Националне службе за запошљавање: www.nsz.gov.
rs и сајту Града Новог Пазара: www.novipazar.org.rs.
Јавни позив је отворен од дана објављивања у средствима јавног информисања до утрошка расположивих средстава издвојених за ову намену, а
најкасније до 30.11.2016. године.

Први
утисак је
најважнији
будите
испред свих
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Услови
Право учешћа у реализацији програма стручне праксе може остварити
послодавац:
- који има седиште на територији града Новог Пазара и који припада:
• приватном сектору (удео приватног капитала у власничкој структури 100%),
• јавном сектору, и то искључиво у области здравства, образовања и
социјалне заштите (број лица која ће бити укључена у програм код
послодаваца из јавног сектора не сме прећи 30% укупног броја лица
укључених у програм стручне праксе),
• удружења која имају статус правног лица без временског ограничења, односно уписана су у регистар који води Агенција за привредне
регистре;
- да послодавац у законским роковима измирује обавезе по основу пореза
и доприноса за обавезно социјално осигурање;
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- да је посебним законом као услов за рад на конкретним пословима прописана обавеза обављања стажа, односно полагања стручног испита;
- да последњих шест месеци није био дуже од 30 (тридесет) дана непрекидно евидентиран у регистру дужника принудне наплате НБС;
- да је измирио раније уговорне обавезе и друге обавезе према Националној служби, осим за обавезе чија је реализација у току, под условом да исте
редовно измирује;
- да има најмање једно запослено лице (под запосленим лицем, у складу
са законом, подразумева се свако лице пријављено на обавезно социјално
осигурање);
- да оспособљава незапосленог који се води на евиденцији Националне
службе - Филијала Нови Пазар, задовољава опште и посебне услове за
укључивање у програм, у складу са важећим актима Националне службе и:
- има средње, више или високо трогодишње образовање или најмање
четворогодишње високо образовање,
- нема радног искуства у струци или нема довољно радног искуства за
стицање услова за полагање стручног испита,
- није искористио у целости исту или другу меру у циљу оспособљавања за самосталан рад у струци,
- изузетно, лице које се оспособљавало са средњим степеном образовања и након тога стекло више или високо трогодишње образовање
или најмање четворогодишње високо образовање;
- да не оспособљава незапосленог који је у периоду од три месеца пре подношења захтева био у радном односу код тог послодавца;
- да има кадровске капацитете за стручно оспособљавање лица, односно
има запосленог ментора (са пуним месечним фондом радних сати) који,
уколико позитивним прописима није другачије одређено, испуњава следеће услове:
1) има исту струку, најмање је истог нивоа образовања као и незапослени и има најмање 12 месеци радног искуства у струци или
2) најмање је истог нивоа образовања као и незапослени, има најмање 24 месеца радног искуства на пословима на којима ће се стручно оспособљавати незапослени и има струку дефинисану актом о
организацији и систематизацији послова код послодавца;
- да има техничке, просторне и друге капацитете за стручно оспособљавање лица, односно да радни простор, техничка средства и опрема по
функционалности одговарају броју лица која се стручно оспособљавају,
као и да обезбеди све услове у складу са прописима о безбедности и заштити на раду.
Послодавац који има до 5 запослених има право да у програм стручне праксе укључи једног незапосленог, послодавац који има од 6 до 10 запослених има право да у програм стручне праксе укључи два незапослена, а
послодавац који има 11 и више запослених има право да у програм стручне
праксе укључи незапослене чији број не може бити већи од 20% укупног
броја запослених.
Документација за подношење захтева:
- захтев за учешће у програму на прописаном обрасцу Националне службе;
- фотокопија решења надлежног органа о упису у регистар, уколико подносилац захтева није регистрован у АПР; уколико делатност обавља изван
седишта послодавца (издвојено место), односно у издвојеном организационом делу (огранак) - извод из регистра или одлука надлежног органа
о образовању организационог дела; за послодавце адвокате - решење о
упису у Именик адвоката;
- уверење Пореске управе о измиреним обавезама на име пореза и доприноса до месеца који претходи месецу у коме је поднет захтев, за послодавца који паушално измирује пореске обавезе;
- извод из појединачне пореске пријаве о обрачунатим порезима и доприносима, штампан из електронске базе података Пореске управе (ЕБППУРС), оверен од стране послодавца, за пријаве поднете у три месеца која
претходе месецу у коме је поднет захтев;
- извод из банке о плаћеном порезу и доприносима за обавезно социјално
осигурање, за пријаве поднете у три месеца која претходе месецу у коме
је поднет захтев;
- извод из закона где је као услов за рад на одређеним пословима прописана обавеза обављања стажа, односно полагања стручног испита;
- извод из акта о организацији и систематизацији послова код послодавца
или назив и описи послова за које ће се незапослени оспособљавати, као и
услови за обављање истих;
- доказ о кадровским капацитетима за стручно оспособљавање лица, и то:
• доказ о запослењу ментора код подносиоца захтева (потврда о
пријави на обавезно социјално осигурање - образац М-А),
• доказ о квалификацијама ментора (диплома/ сертификат/ лиценца/
уверење),
• доказ о радном искуству ментора у струци (уговор о раду, потврда
послодавца о радном искуству и сл.).

Бесплатна публикација о запошљавању

Национална служба задржава право да тражи и друге доказе релевантне
за одлучивање о захтеву подносиоца.
Начин подношења захтева
Захтев за учешће у програму подноси се Националној служби за запошљавање - Филијали Нови Пазар, непосредно или путем поште, на прописаном
обрасцу који се може добити у Национaлној служби - Филијала Нови Пазар
или преузети са сајта www.nsz.gov.rs.
IV ДОНОШЕЊЕ ОДЛУКЕ
Одлука о спровођењу програма стручне праксе доноси се на основу провере и бодовања поднетог захтева за учешће у програму.
Провера поднетих захтева
Национална служба проверава усклађеност поднетог захтева и приложене
документације са условима из Јавног позива. У циљу провере испуњености
услова Национална служба задржава право да изврши службени обилазак
послодавца.
Бодовање поднетих захтева
Приликом бодовања захтева узимају се у обзир следећи критеријуми:
БОДОВНА ЛИСТА
Бр

1

2

3

Критеријуми

Кадровски
капацитети

Дужина
обављања
делатности
Претходно
коришћена
средства
Националне службе
по програму стручне
праксе

Ментор поседује исту струку и има више
од 36 месеци радног искуства
или
ментор поседује стручна и практична
знања за обављање послова на којима се
стручно оспособљава лице и има више
од 48 месеци радног искуства на тим
пословима
Ментор поседује исту струку и има од 24
до 36 месеци радног искуства
или
ментор поседује стручна и практична
знања за обављање послова на којима
се стручно оспособљава лице и има од
36 до 48 месеци радног искуства на тим
пословима
Ментор поседује исту струку и има од 12
до 24 месеца радног искуства
или
ментор поседује стручна и практична
знања за обављање послова на којима
се стручно оспособљава лице и има од
24 до 36 месеци радног искуства на тим
пословима

Бодови

25

20

10

Пословање 1 година и више

25

Пословање до 1 године

10

Више од 70% запослених лица по завршетку програма стручне праксе
50-70% запослених лица по завршетку
програма стручне праксе
30-50% запослених лица по завршетку
програма стручне праксе
11-30% запослених лица по завршетку
програма стручне праксе
Послодавац раније није користио финансијска средства или уговорна обавеза
послодавца још траје
МАКСИМАЛАН БРОЈ БОДОВА

25
20
10
5
25
75

Критеријум „Претходно коришћена средства Националне службе по програму стручне праксе“ односи се на програм стручне праксе спроведен у
организацији Националне службе по јавним позивима од 2012. до 2015.
године.
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Јавни позиви
Уколико више послодаваца оствари исти број бодова применом наведених критеријума, предност ће се дати послодавцу који је остварио већи
број бодова код критеријума „Претходно коришћена средства Националне
службе по програму стручне праксе“, затим „Кадровски капацитети“ и на
крају критеријум „Дужина обављања делатности“.
Динамика одлучивања
Одлука о спровођењу програма стручне праксе доноси се у року до 30 дана
од дана подношења захтева. Одлуку о спровођењу програма стручне праксе доноси директор Филијале Нови Пазар, уз претходно прибављено мишљење Локалног савета за запошљавање Града Новог Пазара. Национална служба задржава право да приликом одлучивања по поднетом захтеву
изврши корекцију броја лица, у складу са расположивом квотом која је
опредељена за филијалу.
V ЗАКЉУЧИВАЊЕ УГОВОРА
Рок за реализацију одлуке о спровођењу програма, односно закључивање
уговора којим се уређују међусобна права и обавезе је до 45 дана од дана
доношења одлуке. У циљу закључивања уговора са послодавцем и незапосленим ангажованим лицима, послодавац је у обавези да Националној
служби достави потписан уговор о стручном оспособљавању са незапосленим. Национална служба и Град Нови Пазар ће на основу достављене
документације са послодавцем и ангажованим лицем на стручној пракси
закључити уговоре којима се регулишу међусобна права и обавезе. Датум
почетка спровођења програма стручне праксе мора бити после датума
доношења одлуке о спровођењу програма стручне праксе и у току календарске године у којој је донета одлука.
Документација за закључивање уговора са лицем на стручној пракси:
- фотокопија/очитана лична карта,
- фотокопија картице текућег рачуна.
VI ОБАВЕЗЕ ИЗ УГОВОРА
Послодавац је у обавези да:
- стручно оспособљава незапосленог у дужини трајања уговорне обавезе;
- оспособи незапосленог за самосталан рад у струци, у складу са законом;
- доставља Националној служби извештаје о присутности лица на стручној
пракси, у складу са уговором;
- достави Националној служби извештај о обављеној стручној пракси, у
складу са уговором;
- организује незапосленом полагање стручног испита за самосталан рад,
односно обезбеди доказе о оспособљавању неопходне за полагање испита
пред надлежним органом;
- изда потврду о обављеној стручној пракси, односно положеном стручном
испиту;
- омогући Националној служби контролу реализације уговорних обавеза и
- обавести Националну службу о свим променама које су од значаја за реализацију уговора у року од 8 дана од дана настанка промене.
У случају прекида стручног оспособљавања незапосленог, послодавац
може да у року од 30 дана од дана прекида стручног оспособљавања
изврши замену са другим незапосленим који испуњава потребне услове у
складу са законом, за преостало време дефинисано уговором увећано за
период спроведене замене.
VII ОСТАЛЕ ИНФОРМАЦИЈЕ
Информације о програму могу се добити у Националној служби за запошљавање - Филијали Нови Пазар, на бројеве телефона: 020/330-011,
020/330-046, на сајту Националне службе за запошљавање: www.nsz.gov.
rs и сајту Града Новог Пазара: www.novipazar.org.rs
Јавни позив је отворен од дана објављивања у средствима јавног информисања до утрошка расположивих средстава издвојених за ову намену, а
најкасније до 30.11.2016. године.

www.nsz.gov.rs
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Посао се не чека
посао се тражи
Национална служба за запошљавање • www.nsz.gov.rs
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СЛОБОДНИХ РАДНИХ
МЕСТА

Администрација и управа
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45
51
62
64
66
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Oпшти услови огласа/конкурса
Вашу пријаву на оглас/конкурс, са правноваљаним доказима о испуњавању услова за
обављање наведених послова, упутите на адресу послодавца, у року од осам дана од дана
објављивања огласа/конкурса, осим ако није наведен други рок.
Ако у огласу/конкурсу није другачије наведено, треба подразумевати следеће:
- радни однос се заснива на неодређено време, са пуним радним временом;
- пробни рад, пол, године живота, ван оних које су прописане законом, школски успех и сл.
нису неопходни или елиминаторни услови;
- провера радних способности није предвиђена.

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

Бесплатна публикација о запошљавању
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Администрација и управа

Администрација и управа
Б Е О Г РА Д
МИНИСТАРСТВО ПОЉОПРИВРЕДЕ И
ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ
УПРАВА ЗА АГРАРНА ПЛАЋАЊА
На основу члана 54 Закона о државним службеницима (“Службени гласник РС”, број 79/05, 81/05 - испр., 83/05 - испр.,
64/07, 67/07 испр., 116/08, 104/09 и 99/14), члана 17 Уредбе о спровођењу интерног и јавног конкурса за попуњавање
радних места у државним органима („Службени гласник РС”,
број 41/07 - пречишћен текст и 109/09) и Закључка Комисије
за давање сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава 51 број: 1125306/2016 од 30.06.2016. године, оглашава

ЈАВНИ КОНКУРС
ЗА ПОПУЊАВАЊЕ
ИЗВРШИЛАЧКИХ РАДНИХ МЕСТА
I Орган у коме се радна места попуњавају: Управа за
аграрна плаћања, Булевар краља Александра 84, Београд
II Радна места која се попуњавају:

1. Радно место за припрему процедура и
процеса акредитације, звање саветник

Група за управљање пројектима и документима,
Сектор за комуникацију са Европском комисијом и
пројектно планирање
2 извршиоца
Услови: стечено високо образовање из научне области
правне науке или из научне области економске науке или
из научне области политичке науке, на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на
основним студијама у трајању од најмање четири године или
специјалистичким студијама на факултету, радно искуство у
струци од најмање 3 године, положен државни стручни испит,
знање рада на рачунару, знање енглеског језика.
Стручне оспособљености, знања и вештине које се
проверавају у изборном поступку: знање из области
управљања претприступним фондовима ЕУ, посебно фондовима намењеним пољопривреди и руралном развоју - ИПАРД,
провераваће се усмено; знање рада на рачунару провераваће
се практичним радом на рачунару; знање енглеског језика
провераваће се усмено; вештина комуникације провераваће
се усмено.

2. Радно место за подршку у припреми
пројеката и међународну сарадњу, звање
млађи саветник

Група за управљање пројектима и документима,
Сектор за комуникацију са Европском комисијом и
пројектно планирање
1 извршилац
Услови: стечено високо образовање из научне области
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правне науке или из научне области економске науке или
из научне области политичке науке, на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на
основним студијама у трајању од најмање четири године или
специјалистичким студијама на факултету, завршен приправнички стаж или најмање 5 година радног стажа у државним
органима, положен државни стручни испит, знање рада на
рачунару, знање енглеског језика.
Стручне оспособљености, знања и вештине које се
проверавају у изборном поступку: знање из области
управљања претприступним фондовима ЕУ, посебно фондовима намењеним пољопривреди и руралном развоју - ИПАРД,
провераваће се усмено; знање рада на рачунару провераваће
се практичним радом на рачунару; знање енглеског језика
провераваће се усмено; вештина комуникације провераваће
се усмено.

3. Радно место за припрему увођења
Интегрисаног система управљања и контроле,
звање саветник
Одсек за успостављање и управљање системом
интегрисаног управљања и контроле, Сектор
за комуникацију са Европском комисијом и
пројектно планирање
2 извршиоца

Услови: стечено високо образовање из научне области математичке науке или из научне области организационе науке
или из научне области геодетско инжењерство, на основним
академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова,
мастер академским студијама, специјалистичким академским
студијама, специјалистичким струковним студијама, односно
на основним студијама у трајању од најмање четири године
или специјалистичким студијама на факултету, радно искуство у струци од најмање 3 године, положен државни стручни
испит, знање рада на рачунару, знање енглеског језика.
Стручне оспособљености, знања и вештине које се
проверавају у изборном поступку: знање из области
интегрисаних и географских информационих система и знање
из области управљања претприступним фондовима ЕУ,
посебно фондовима намењеним пољопривреди и руралном
развоју - ИПАРД, провераваће се усмено; знање рада на рачунару провераваће се практичним радом на рачунару; знање
енглеског језика провераваће се усмено; вештина комуникације провераваће се усмено.

4. Радно место за подршку у припреми увођења
Система идентификације земљишних парцела,
звање млађи саветник
Одсек за успостављање и управљање системом
интегрисаног управљања и контроле, Сектор
за комуникацију са Европском комисијом и
пројектно планирање
2 извршиоца

Услови: стечено високо образовање из научне области математичке науке или из научне области организационе науке
или из научне области геодетско инжењерство, на основним
академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова,
мастер академским студијама, специјалистичким академским
студијама, специјалистичким струковним студијама, односно
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на основним студијама у трајању од најмање четири године
или специјалистичким студијама на факултету, завршен приправнички стаж или најмање 5 година радног стажа у државним органима, положен државни стручни испит, знање рада
на рачунару, знање енглеског језика.
Стручне оспособљености, знања и вештине које се
проверавају у изборном поступку: знање из области
интегрисаних и географских информационих система и знање
из области управљања претприступним фондовима ЕУ,
посебно фондовима намењеним пољопривреди и руралном
развоју - ИПАРД, провераваће се усмено; знање рада на рачунару провераваће се практичним радом на рачунару; знање
енглеског језика провераваће се усмено; вештина комуникације провераваће се усмено.

5. Радно место за спровођење програма
међународних подстицаја пољопривредне
политике, звање саветник

Одељење за одобравање пројеката из програма
међународних подстицаја пољопривредне
политике, Сектор за одобравање пројеката
1 извршилац
Услови: стечено високо образовање из научне, односно
стручне области у оквиру образовно-научног поља природно-математичких, техничко-технолошких или друштвено-хуманистичких наука, на основним академским студијама од
најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама,
специјалистичким академским студијама, специјалистичким
струковним студијама или из научне области ветеринарске
науке на интегрисаним академским студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама,односно на основним студијама у трајању од најмање
четири године или специјалистичким студијама на факултету, радно искуство у струци од најмање 3 године, положен
државни стручни испит, знање рада на рачунару, знање
енглеског језика.
Стручне оспособљености, знања и вештине које се
проверавају у изборном поступку: познавање Закона о
пољопривреди и руралном развоју, Закона о подстицајима у
пољопривреди и руралном развоју, знање из области управљања претприступним фондовима ЕУ, посебно фондовима
намењеним пољопривреди и руралном развоју - ИПАРД, као и
познавање управног поступка, провераваће се усмено; знање
рада на рачунару провераваће се практичним радом на рачунару; знање енглеског језика провераваће се усмено; вештина комуникације провераваће се усмено.

6. Радно место за спровођење програма мера
руралног развоја, звање саветник
Одсек за посебне подстицаје и мере руралног
развоја, Сектор за одобравање пројеката
2 извршиоца

Услови: стечено високо образовање из научне, односно стручне области у оквиру образовно-научног поља природно-математичких, техничко-технолошких или друштвено-хуманистичких наука на основним академским студијама у обиму од
најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама,
специјалистичким академским студијама, специјалистичким
струковним студијама или из научне области ветеринарске
науке на интегрисаним академским студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним стуБесплатна публикација о запошљавању

дијама, односно на основним студијама у трајању од најмање
четири године или специјалистичким студијама на факултету, радно искуство у струци од најмање 3 године, положен
државни стручни испит, знање рада на рачунару.
Стручне оспособљености, знања и вештине које се
проверавају у изборном поступку: познавање Закона о
пољопривреди и руралном развоју, Закона о подстицајима у
пољопривреди и руралном развоју, као и познавање управног
поступка, провераваће се усмено; знање рада на рачунару провераваће се практичним радом на рачунару; вештина
комуникације провераваће се усмено.

7. Радно место за послове праћења
кредитирања у области пољопривреде, звање
саветник
Група за кредитну подршку, Сектор за
одобравање пројеката
1 извршилац

Услови: стечено високо образовање из научне области економске науке или из научне области менаџмент и бизнис одсек агроекономија, на основним академским студијама у
обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама
у трајању од најмање четири године или специјалистичким
студијама на факултету, радно искуство у струци од најмање
3 године, положен државни стручни испит, знање рада на
рачунару.
Стручне оспособљености, знања и вештине које се
проверавају у изборном поступку: познавање Закона о
пољопривреди и руралном развоју, Закона о подстицајима
у пољопривреди и руралном развоју и познавање управног
поступка, провераваће се усмено; знање рада на рачунару провераваће се практичним радом на рачунару; вештина
комуникације провераваће се усмено.

8. Радно место за исплату подстицаја за
квалитетна приплодна грла, звање саветник

Одсек за подстицаје за квалитетна приплодна
грла, Одељење за одобравање плаћања
подстицаја за производњу у сточарству, Сектор за
одобравање плаћања подстицаја
2 извршиоца
Услови: стечено високо образовање из научне области
биотехничке науке (дипл. инжењер пољопривреде, мастер
инжењер пољопривреде, специјалиста инжењер пољопривреде, специјалиста струк. инжењер пољопривреде) или
из научне области економске науке или из научне области
правне науке, на основним академским студијама у обиму
од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама
у трајању од најмање четири године или специјалистичким
студијама на факултету, радно искуство у струци од најмање
3 године, положен државни стручни испит, знање рада на
рачунару.
Стручне оспособљености, знања и вештине које се
проверавају у изборном поступку: познавање Закона о
пољопривреди и руралном развоју, Закона о подстицајима у
пољопривреди и руралном развоју, као и познавање управног
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поступка, провераваће се усмено; знање рада на рачунару провераваће се практичним радом на рачунару; вештина
комуникације провераваће се усмено.

9. Радно место за одобравање плаћања, звање
саветник
Одељење за одобравање плаћања из програма
међународних подстицаја пољопривредне
политике, Сектор за одобравање плаћања
подстицаја
4 извршиоца

Услови: стечено високо образовање из научне области
биотехничке науке (дипл. инжењер пољопривреде, мастер
инжењер пољопривреде, специјалиста инжењер пољопривреде, специјалиста струк. инжењер пољопривреде) или
из научне области економске науке или из научне области
правне науке, на основним академским студијама у обиму
од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у
трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама на факултету, радно искуство у струци од најмање 3
године, положен државни стручни испит, знање рада на рачунару, знање енглеског језика.
Стручне оспособљености, знања и вештине које се
проверавају у изборном поступку: познавање Закона о
пољопривреди и руралном развоју, Закона о подстицајима у
пољопривреди и руралном развоју, знање из области управљања претприступним фондовима ЕУ, посебно фондовима
намењеним пољопривреди и руралном развоју - ИПАРД, као и
познавање управног поступка, провераваће се усмено; знање
рада на рачунару провераваће се практичним радом на рачунару; знање енглеског језика провераваће се усмено; вештина комуникације провераваће се усмено.

10. Радно место за подршку спровођењу
поступка исплате, звање млађи саветник

Одељење за одобравање плаћања из програма
међународних подстицаја пољопривредне
политике, Сектор за одобравање плаћања
подстицаја
3 извршиоца
Услови: стечено високо образовање из научне, односно стручне области у оквиру образовно-научног поља природно-математичких, техничко-технолошких или друштвено-хуманистичких наука на основним академским студијама у обиму од
најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама,
специјалистичким академским студијама, специјалистичким
струковним студијама или из научне области ветеринарске
науке на интегрисаним академским студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање
четири године или специјалистичким студијама на факултету, завршен приправнички стаж или најмање 5 година радног стажа у државним органима, положен државни стручни
испит, знање рада на рачунару, знање енглеског језика.
Стручне оспособљености, знања и вештине које се
проверавају у изборном поступку: познавање Закона о
пољопривреди и руралном развоју, Закона о подстицајима у
пољопривреди и руралном развоју, знање из области управљања претприступним фондовима ЕУ, посебно фондовима
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намењеним пољопривреди и руралном развоју - ИПАРД, као и
познавање управног поступка, провераваће се усмено; знање
рада на рачунару провераваће се практичним радом на рачунару; знање енглеског језика провераваће се усмено; вештина комуникације провераваће се усмено.

11. Радно место координатор за послове
контроле коришћења подстицаја, звање
саветник

Одељење за контролу на лицу места, Сектор за
контролу на лицу места
4 извршиоца
Услови: стечено високо образовање из научне, односно стручне области у оквиру образовно-научног поља природно-математичких, техничко-технолошких или друштвено-хуманистичких наука, на основним академским студијама од најмање
240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама или из научне области ветеринарске науке на
интегрисаним академским студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама,
односно на основним студијама у трајању од најмање четири
године или специјалистичким студијама на факултету, радно искуство у струци од најмање 3 година, положен државни стручни испит, знање рада на рачунару, знање енглеског
језика.
Стручне оспособљености, знања и вештине које се
проверавају у изборном поступку: познавање Закона о
пољопривреди и руралном развоју, Закона о подстицајима у
пољопривреди и руралном развоју, знање из области управљања претприступним фондовима ЕУ, посебно фондовима
намењеним пољопривреди и руралном развоју - ИПАРД, као и
познавање управног поступка, провераваће се усмено; знање
рада на рачунару провераваће се практичним радом на рачунару; знање енглеског језика провераваће се усмено; вештина комуникације провераваће се усмено.

12. Радно место за стручну подршку
спровођења контроле коришћења подстицаја,
звање саветник
Одсек за документацију и надзор, Сектор за
контролу на лицу места
2 извршиоца

Услови: стечено високо образовање из стручне области
грађевинско инжењерство или из стручне области архитектура на основним академским студијама у обиму од најмање 240
ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање
четири године или специјалистичким студијама на факултету, радно искуство у струци од најмање 3 године, положен
државни стручни испит, положен возачки испит Б категорије,
знање рада на рачунару.
Стручне оспособљености, знања и вештине које се
проверавају у изборном поступку: познавање Закона о
пољопривреди и руралном развоју, Закона о подстицајима у
пољопривреди и руралном развоју, знање из области управљања претприступним фондовима ЕУ, посебно фондовима
намењеним пољопривреди и руралном развоју - ИПАРД, као и
познавање управног поступка, провераваће се усмено; знање
рада на рачунару провераваће се практичним радом на рачунару; вештина комуникације провераваће се усмено.
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13. Радно место за финансијско-аналитичке
послове у оквиру реализације националих и ЕУ
фондова, звање саветник

но искуство у струци од најмање 3 година, положен државни стручни испит, знање рада на рачунару, знање енглеског
језика.

Услови: стечено високо образовање из научне области економске науке на основним академским студијама у обиму
од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у
трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама на факултету, радно искуство у струци од најмање 3
године, положен државни стручни испит, знање рада на рачунару, знање енглеског језика.

Стручне оспособљености, знања и вештине које се
проверавају у изборном поступку: познавање Закона о
буџетском систему, Закона о подстицајима у пољопривреди
и руралном развоју и знање из области управљања претприступним фондовима ЕУ, посебно фондовима намењеним
пољопривреди и руралном развоју - ИПАРД - провераваће се
усмено; вештине аналитичког резоновања и логичког закључивања, организационе способности и вештина руковођења
- провераваће се писмено, стандардизованим тестовима;
знање рада на рачунару провераваће се практичним радом
на рачунару; знање енглеског језика провераваће се усмено;
вештина комуникације провераваће се усмено.

Одељење за исплате, Сектор за економскофинансијске послове
2 извршиоца

Стручне оспособљености, знања и вештине које се
проверавају у изборном поступку: познавање Закона
о буџетском систему и знање из области управљања претприступним фондовима ЕУ, посебно фондовима намењеним
пољопривреди и руралном развоју - ИПАРД, провераваће се
усмено; знање рада на рачунару провераваће се практичним
радом на рачунару; знање енглеског језика провераваће се
усмено; вештина комуникације провераваће се усмено.

14. Радно место за финансијско-аналитичке
послове, звање млађи саветник
Група за рачуноводство аграрних плаћања и
текућег финансирања, Сектор за економскофинансијске послове
1 извршилац

Услови: стечено високо образовање из научне области економске науке на основним академским студијама у обиму
од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама
у трајању од најмање четири године или специјалистичким
студијама на факултету, завршен приправнички стаж или најмање 5 година радног стажа у државним органима, положен
државни стручни испит, знање рада на рачунару.
Стручне оспособљености, знања и вештине које се
проверавају у изборном поступку: познавање Закона о
буџетском систему и Уредбе о буџетском рачуноводству као и
знање из области управљања претприступним фондовима ЕУ,
посебно фондовима намењеним пољопривреди и руралном
развоју - ИПАРД, провераваће се усмено; знање рада на рачунару провераваће се практичним радом на рачунару; вештина комуникације провераваће се усмено.

15. Радно место руководилац Групе за
извештавање, звање саветник

Група за извештавање, Сектор за економскофинансијске послове
1 извршилац
Услови: стечено високо образовање из научне области
правне науке или из научне области економске науке на
основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ
бодова, мастер академским студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама,
односно на основним студијама у трајању од најмање четири
године или специјалистичким студијама на факултету, радБесплатна публикација о запошљавању

16. Радно место за припрему извештаја, звање
млађи саветник
Група за извештавање, Сектор за економскофинансијске послове
1 извршилац

Услови: стечено високо образовање из научне, односно
стручне области у оквиру образовно-научног поља природно-математичких, техничко-технолошких или друштвено-хуманистичких наука на основним академским студијама у
обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама
у трајању од најмање четири године или специјалистичким
студијама на факултету, завршен приправнички стаж или
најмање 5 година радног стажа у државним органима, положен државни стручни испит, знање рада на рачунару, знање
енглеског језика.
Стручне оспособљености, знања и вештине које се
проверавају у изборном поступку: познавање Закона о
буџетском систему, Закона о подстицајима у пољопривреди
и руралном развоју и знање из области управљања претприступним фондовима ЕУ, посебно фондовима намењеним
пољопривреди и руралном развоју - ИПАРД - провераваће се
усмено; знање рада на рачунару провераваће се практичним
радом на рачунару; знање енглеског језика провераваће се
усмено; вештина комуникације провераваће се усмено.

17. Радно место за пружање подршке у
извештавању, звање млађи сарадник

Група за извештавање, Сектор за економскофинансијске послове
1 извршилац
Услови: стечено високо образовање из научне, односно стручне области у оквиру образовно-научног поља природно-математичких, техничко-технолошких или друштвено-хуманистичких наука на основним академским студијама у обиму од
најмање 180 ЕСПБ бодова, основним струковним студијама,
односно на студијама у трајању до три године, завршен приправнички стаж или најмање 5 година радног стажа у државним органима, положен државни стручни испит, знање рада
на рачунару.
Стручне оспособљености, знања и вештине које се
проверавају у изборном поступку: познавање Закона о
буџетском систему, Закона о подстицајима у пољопривреди
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и руралном развоју и знање из области управљања претприступним фондовима ЕУ, посебно фондовима намењеним
пољопривреди и руралном развоју - ИПАРД - провераваће се
усмено; знање рада на рачунару провераваће се практичним
радом на рачунару; вештина комуникације провераваће се
усмено.

18. Радно место за администрацију база
података, звање самостални саветник

Одсек за развој и примену програмских решења,
Сектор за информационе технологије
1 извршилац
Услови: стечено високо образовање из научне области организационе науке или научне области математичке науке или
научне области рачунарске науке или стручне области електротехничко и рачунарско инжењерство на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер
академским студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на
основним студијама у трајању од најмање четири године или
специјалистичким студијама на факултету, радно искуство у
струци од најмање 5 година, положен државни стручни испит,
знање рада на рачунару, знање енглеског језика.
Стручне оспособљености, знања и вештине које се
проверавају у изборном поступку: знање из области
администрације базе података провераваће се писмено путем симулације и усмено путем интервјуа; знање рада на
рачунару провераваће се практичним радом на рачунару;
знање енглеског језика провераваће се усмено; вештина
комуникације провераваће се усмено.

19. Радно место за пројектовање софтверских
система, звање саветник

Одсек за развој и примену програмских решења,
Сектор за информационе технологије
4 извршиоца
Услови: стечено високо образовање из научне области рачунарске науке или стручне области електротехничко и рачунарско инжењерство или научне области математичке науке
или организационе науке или економске науке ИТ усмерења
на основним академским студијама у обиму од најмање 240
ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање
четири године или специјалистичким студијама на факултету, радно искуство у струци од најмање 3 године, положен
државни стручни испит, знање рада на рачунару, знање
енглеског језика.
Стручне оспособљености, знања и вештине које се
проверавају у изборном поступку: знања из области развоја софтверских система провераваће се писмено - путем
симулације и усмено - путем интервјуа; знање рада на рачунару провераваће се практичним радом на рачунару; знање
енглеског језика провераваће се усмено; вештина комуникације провераваће се усмено.

20. Радно место за подршку у развоју
софтверских система, звање млађи саветник

Одсек за развој и примену програмских решења,
Сектор за информационе технологије
1 извршилац
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Услови: стечено високо образовање из научне области организационе науке или научне области математичке науке или
научне области рачунарске науке или стручне области електротехничко и рачунарско инжењерство или стручне области
индустријско инжењерство и инжењерски менаџмент на
основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ
бодова, мастер академским студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама,
односно на основним студијама у трајању од најмање четири
године или специјалистичким студијама на факултету, завршен приправнички стаж или најмање 5 година радног стажа у
државним органима, положен државни стручни испит, знање
рада на рачунару, знање енглеског језика.
Стручне оспособљености, знања и вештине које се
проверавају у изборном поступку: знања из области развоја софтверских система провераваће се писмено - путем
симулације и усмено - путем интервјуа; знање рада на рачунару провераваће се практичним радом на рачунару; знање
енглеског језика провераваће се усмено; вештина комуникације провераваће се усмено.

21. Радно место руководилац Групе за техничку
и системску подршку,
звање самостални саветник
Сектор за информационе технологије
1 извршилац

Услови: стечено високо образовање из научне области организационе науке или научне области математичке науке или
научне области рачунарске науке или стручне области електротехничко и рачунарско инжењерство на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер
академским студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на
основним студијама у трајању од најмање четири године или
специјалистичким студијама на факултету, радно искуство у
струци од најмање 5 година, положен државни стручни испит,
знање рада на рачунару, знање енглеског језика.
Стручне оспособљености, знања и вештине које се
проверавају у изборном поступку: познавање функционисања, развоја и администрације информационо-комуникационих система и системско-техничке подршке провераваће
се писмено - путем симулације и усмено - путем интервјуа;
вештине аналитичког резоновања и логичког закључивања,
организационе способности и вештина руковођења - провераваће се писмено, стандардизованим тестовима; знање рада
на рачунару провераваће се практичним радом на рачунару; знање енглеског језика провераваће се усмено; вештина
комуникације провераваће се усмено.

22. Радно место систем администратор, звање
сарадник

Група за техничку и системску подршку, Сектор за
информационе технологије
1 извршилац
Услови: стечено високо образовање из научне области организационе науке, научне области математичке науке, научне
области рачунарске науке или научне области електротехничко и рачунарско инжењерство на основним академским
студијама у обиму од најмање 180 ЕСПБ бодова, основним
струковним студијама, односно на студијама у трајању до три
године, радно искуство у струци од најмање 3 године, полоНационална служба за запошљавање • www.nsz.gov.rs
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жен државни стручни испит, знање рада на рачунару, знање
енглеског језика.
Стручне оспособљености, знања и вештине које се
проверавају у изборном поступку: знање из области
системско-техничке администрације провераваће се писмено путем симулације и усмено - путем интервјуа; знање рада
на рачунару провераваће се практичним радом на рачунару; знање енглеског језика провераваће се усмено; вештина
комуникације провераваће се усмено.

23. Радно место за администрацију системскотехничке подршке, звање референт

Група за техничку и системску подршку, Сектор за
информационе технологије
1 извршилац
Услови: завршена средња стручна школа у четворогодишњем трајању, друштвеног, природног или техничког
смера или гимназија друштвеног или природног смера, радно искуство у струци од најмање 2 године, положен државни стручни испит, знање рада на рачунару, знање енглеског
језика.
Стручне оспособљености, знања и вештине које се
проверавају у изборном поступку: знање из области
системско-техничке администрације провераваће се писмено
- путем симулације и усмено - путем интервјуа; знање рада
на рачунару провераваће се практичним радом на рачунару; знање енглеског језика провераваће се усмено; вештина
комуникације провераваће се усмено.

24. Радно место за подршку администрацији
регистра пољопривредних газдинстава, звање
млађи саветник

Одсек за пољопривредну базу података, Сектор за
информационе технологије
1 извршилац
Услови: стечено високо образовање из научне области организационе науке или научне области математичке науке или
научне области рачунарске науке или стручне области електротехничко и рачунарско инжењерство или економске науке ИТ усмерења, на основним академским студијама у обиму
од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама,
специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама
у трајању од најмање четири године или специјалистичким
студијама на факултету, завршен приправнички стаж или
најмање 5 година радног стажа у државним органима, положен државни стручни испит, знање рада на рачунару, знање
енглеског језика.
Стручне оспособљености, знања и вештине које се
проверавају у изборном поступку: знање из области
администрације базе података и системско-техничке администрације провераваће се писмено - путем симулације и
усмено - путем интервјуа; познавање Закона о подстицајима
у пољопривреди и руралном развоју, познавање Правилника о упису у регистар пољопривредних газдинстава и обнови
регистрације, као и о условима за пасиван статус пољопривредног газдинства, провераваће се усмено; знање рада на
рачунару провераваће се практичним радом на рачунару;
знање енглеског језика провераваће се усмено; вештина
комуникације провераваће се усмено.
Бесплатна публикација о запошљавању

25. Радно место за подршку правним
пословима, звање саветник

Група за правне послове, Сектор за правне и
опште послове
1 извршилац
Услови: стечено високо образовање из научне области
правне науке на основним академским студијама у обиму
од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама
у трајању од најмање четири године или специјалистичким
студијама на факултету, радно искуство у струци од најмање
3 године, положен државни стручни испит, знање рада на
рачунару.
Стручне оспособљености, знања и вештине које се
проверавају у изборном поступку: познавање Закона о
пољопривреди и руралном развоју, Закона о подстицајима
у пољопривреди и руралном развоју и познавање управног
поступка провераваће се усмено; знање рада на рачунару
провераваће се практичним радом на рачунару; вештина
комуникације провераваће се усмено.

26. Радно место за развој и обуку кадрова,
звање саветник
Група за људске ресурсе, Сектор за правне и
опште послове
1 извршилац

Услови: стечено високо образовање из научне области
педагошке и андрагошке науке (дипломирани андрагог, мастер андрагог, специјалиста андрагог) или из научне области
правне науке, на основним академским студијама у обиму
од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама
у трајању од најмање четири године или специјалистичким
студијама на факултету, радно искуство у струци од најмање
3 године, положен државни стручни испит, знање рада на
рачунару.
Стручне оспособљености, знања и вештине које се
проверавају у изборном поступку: познавање Закона о
државним службеницима и Уредбе о стручном усавршавању
државних службеника провераваће се усмено; знање рада
на рачунару провераваће се практичним радом на рачунару;
вештина комуникације провераваће се усмено.

27. Радно место за подршку пословима јавних
набавки, звање млађи саветник
Одељење за опште послове, Сектор за правне и
опште послове
2 извршиоца

Услови: стечено високо образовање из научне области
правне науке или из научне области економске науке на
основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ
бодова, мастер академским студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама,
односно на основним студијама у трајању од најмање четири
године или специјалистичким студијама на факултету, завршен приправнички стаж или најмање 5 година радног стажа у
државним органима, положен државни стручни испит, знање
рада на рачунару.
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Стручне оспособљености, знања и вештине које се
проверавају у изборном поступку: знање из области јавних набавки провераваће се усмено; знање рада на рачунару провераваће се практичним радом на рачунару; вештина
комуникације провераваће се усмено.

28. Радно место за опште послове,
звање саветник

Одељење за опште послове, Сектор за правне и
опште послове
1 извршилац
Услови: стечено високо образовање из научне области
правне науке на основним академским студијама у обиму
од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама
у трајању од најмање четири године или специјалистичким
студијама на факултету, радно искуство у струци од најмање
3 године, положен државни стручни испит, знање рада на
рачунару.
Стручне оспособљености, знања и вештине које се
проверавају у изборном поступку: познавање Закона о
државној управи и Закона о слободном приступу информацијама од јавног значаја провераваће се усмено; знање рада
на рачунару провераваће се практичним радом на рачунару;
вештина комуникације провераваће се усмено.

29. Радно место за припрему поступка интерне
ревизије, звање саветник
Група за интерну ревизију
1 извршилац

Услови: стечено високо образовање из научне, односно
стручне области у оквиру образовно-научног поља природно
математичких, техничко-технолошких или друштвено-хуманистичких наука на основним академским студијама у обиму
од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама
у трајању од најмање четири године или специјалистичким
студијама на факултету, радно искуство у струци од најмање
3 године, на пословима ревизије, финансијске контроле или
рачуноводствено - финансијским пословима, положен државни стручни испит, положен стручни испит за овлашћеног
интерног ревизора у јавном сектору, знање рада на рачунару,
знање енглеског језика.
Стручне оспособљености, знања и вештине које се
проверавају у изборном поступку: знање из области
буџетског система Републике Србије и ревизије у јавном сектору провераваће се усмено; знање рада на рачунару провераваће се практичним радом на рачунару; знање енглеског
језика провераваће се усмено; вештина комуникације провераваће се усмено.

30. Радно место за сарадњу са корисницима
аграрних подстицаја и одржавања интернет
портала, звање саветник

Група за информисање и сарадњу са корисницима
аграрних подстицаја
1 извршилац
Услови: стечено високо образовање из научне, односно
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стручне области у оквиру образовно-научног поља природно-математичких, техничко-технолошких или друштвено-хуманистичких наука на основним академским студијама у
обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама
у трајању од најмање четири године или специјалистичким
студијама на факултету, радно искуство у струци од најмање
3 године, положен државни стручни испит, знање рада на
рачунару, знање енглеског језика.
Стручне оспособљености, знања и вештине које се
проверавају у изборном поступку: познавање Закона о
пољопривреди и руралном развоју, Закона о подстицајима у
пољопривреди и руралном развоју, знање из области управљања претприступним фондовима ЕУ, посебно фондовима
намењеним пољопривреди и руралном развоју - ИПАРД провераваће се усмено; знање рада на рачунару провераваће се
практичним радом на рачунару; знање енглеског језика провераваће се усмено; вештина комуникације провераваће се
усмено.

31. Радно место за подршку у сарадњи са
корисницима претприступних фондова, звање
млађи саветник

Група за информисање и сарадњу са корисницима
аграрних подстицаја
1 извршилац
Услови: стечено високо образовање из научне области
филолошке науке (одсек за енглески језик) на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на
основним студијама у трајању од најмање четири године или
специјалистичким студијама на факултету, завршен приправнички стаж или најмање 5 година радног стажа у државним
органима, положен државни стручни испит, знање рада на
рачунару.
Стручне оспособљености, знања и вештине које се
проверавају у изборном поступку: познавање Закона о
пољопривреди и руралном развоју, Закона о подстицајима у
пољопривреди и руралном развоју, знање из области управљања претприступним фондовима ЕУ, посебно фондовима
намењеним пољопривреди и руралном развоју – ИПАРД, провераваће се усмено; знање рада на рачунару провераваће се
практичним радом на рачунару; вештина комуникације провераваће се усмено.
III Место рада:
Београд, Булевар краља Александра 84.
IV Aдреса на коју се подноси пријава за конкурс:
поштом на адресу Управа за аграрна плаћања, Булевар
краља Александра 84, 11050 Београд, са назнаком „За јавни конкурс”. Лична достава пријава могућа је на писарници
Управе за заједничке послове републичких органа, на адреси:
Немањина 22-26, 11000 Београд.
V Рок за подношење пријава:
Рок за подношење пријава је 8 дана и почиње да тече наредног дана од дана објављивања конкурса у периодичном
издању огласа Националне службе за запошљавање.
Национална служба за запошљавање • www.nsz.gov.rs
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VI Лице задужено за давање обавештења о конкурсу:
Николета Брковић Предојевић, телефон: 011/3020-166.
VII Општи услови за запослење на свим радним местима: држављанство Републике Србије; да је учесник конкурса пунолетан; да учеснику конкурса раније није престао
радни однос због теже повреде дужности из радног односа и
да није осуђиван на казну затвора у трајању од најмање шест
месеци.`
VIII Докази који се прилажу на конкурс: пријава са биографијом и наводима о досадашњем радном искуству; изјава
у којој се странка опредељује да ли ће сама прибавити податке о чињеницама о којима се води службена евиденција или
ће то орган учинити уместо ње; уверење о држављанству;
извод из матичне књиге рођених; диплома којом се потврђује
стручна спрема; доказ о положеном државном стручном испиту за рад у државним органима; доказ о радном искуству у
струци (потврде, решења и други акти којима се доказује на
којим пословима, у ком периоду и са којом стручном спремом је стечено радно искуство); возачка дозвола за положен
возачки испит Б категорије (само за радно место под бројем
12.).
Напомена: Документа о чињеницама о којима се води службена евиденција су: уверење о држављанству, извод из матичне књиге рођених, уверење о положеном државном стручном
испиту за рад у државним органима/уверење о положеном
правосудном испиту и возачка дозвола.
Сви докази прилажу се у оригиналу или фотокопији овереној у суду, општини или код јавног бележника. Фотокопије
докумената које нису оверене од надлежног органа неће се
разматрати.
Одредбом члана 9 и члана 103 Закона о општем управном
поступку („Службени гласник РС”, бр. 18/2016) прописано
је, између осталог, да у поступку који се покреће по захтеву
странке орган може да врши увид, прибавља и обрађује личне податке о чињеницама о којима се води службена евиденција када је то неопходно за одлучивање, осим ако странка
изричито изјави да ће те податке прибавити сама.
Потребно је да кандидат попуни изјаву којом се опредељује за
једну од две могућности, да орган прибави податке о којима
се води службена евиденција или да ће то кандидат чинити сам. Наведену изјаву је могуће преузети на веб-страници
Управе за аграрна плаћања: www.uap.gov.rs, у делу Вести.
Попуњену изјаву је неопходно доставити уз напред наведене
доказе, како би орган могао даље да поступа.
IX Место, дан и време када ће се спровести изборни
поступак: Са кандидатима чије су пријаве благовремене,
допуштене, разумљиве, потпуне, уз које су приложени сви
потребни докази и који испуњавају услове за оглашена радна места, провера стручних оспособљености, знања и вештина у изборном поступку обавиће се у просторијама Палате
„Србија“, Нови Београд, Булевар Михајла Пупина 2 (Источно
крило) и у просторијама Управе за аграрна плаћања, Београд,
Булевар краља Александра 84, почев од 03.10.2016. године,
o чему ће учесници конкурса бити обавештени електронском
поштом или телефонским путем, на контакте које су навели
у пријави.
Напомена: Кандидати који конкуришу на више радних месБесплатна публикација о запошљавању

та подносе појединачне пријаве за свако радно место, уз
навођење уз коју од пријава су приложили тражена документа. За сва радна места радни однос се заснива на неодређено време. Кандидати који први пут заснивају радни однос у
државном органу подлежу пробном раду у трајању од 6 месеци. Кандидати без положеног државног стручног испита примају се на рад под условом да тај испит положе до окончања
пробног рада. Кандидати са положеним правосудним испитом
уместо доказа о положеном државном стручном испиту подносе доказ о положеном правосудном испиту. Државни службеник који се пријављује на јавни конкурс уместо уверења о
држављанству и извода из матичне књиге рођених подноси
решење о распоређивању или премештају на радно место у
органу у коме ради или решење да је нераспоређен. Пријаве
уз које нису приложени сви потребни докази, у оригиналу или
овереној фотокопији, као и непотпуне, неблаговремене, недопуштене и неразумљиве пријаве, биће одбачене.
Овај оглас објављује се на огласној табли и веб-страници
Управе за аграрна плаћања: www.uap.gov.rs, веб-страници Службе за управљање кадровима: www.suk.gov.rs, где се
могу погледати описи послова за сва радна места, на порталу
е-управе, и на веб-страници и у периодичном издању огласа
Националне службе за запошљавање.

БОР
ОПШТИНСКА УПРАВА
ОПШТИНЕ БОР

19210 Бор, Моше Пијаде 3

Послови саобраћаја

на одређено време до повратка запослене са
боловања
УСЛОВИ: ВСС стечена на основним студијама у трајању од
најмање четири године у образовно-научном пољу техничко-технолошке науке, област саобраћајно инжењерство, стечено звање дипломирани инжењер саобраћаја, на основним
студијама у трајању од најмање четири године, 240 ЕСПБ,
у образовно-научном пољу друштвено-хуманистичких наука, област правне науке, стечено звање дипломирани правник или стечено на основним студијама у трајању од најмање четири године, 240 ЕСПБ, у образовно-научном пољу
друштвено-хуманистичких наука, област економске науке,
стечено звање дипломирани економиста, 1 година радног
искуства и положен стручни испит.
ОСТАЛО: Поред наведених услова, кандидат мора да испуњава и опште услове утврђене одговарајућим одредбама Закона
о радним односима у државним органима (“Сл. гласник РС”,
број: 48/91, 66/91, 44/98, 49/99, 34/2001, 39/2002, 49/2005,
79/2005, 81/2005, 83/2005, 23/2013 - одлука Уставног суда), а
то су: извод из матичне књиге рођених, уверење о држављанству, оверена фотокопија дипломе о стручној спреми, потврда да кандидат није осуђиван на безусловну казну затвора
од најмање шест месеци или за кажњиво дело које га чини
неподобним за обављање послова у државном органу и одговарајућа здравствена способност, која се доказује лекарским уверењем, након доношења одлуке о избору. Пријаве са
доказима о испуњавању услова огласа доставити на адресу:
Општинска управа Бор, Моше Пијаде 3, у року од 8 дана од
дана објављивања у публикацији „Послови“. Пријаве поднете
по истеку рока и пријаве поднете без потребних доказа неће
се разматрати.
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ОПШТИНСКА УПРАВА
ОПШТИНЕ КЛАДОВО

19320 Кладово, Краља Александра 35
тел. 019/801-450

Послови контроле и овере документације

на одређено време до повратка запослене са
породиљског одсуства и одсуства са рада ради
неге детета
УСЛОВИ: високо образовање стечено на студијама другог
степена (дипломске академске студије - мастер, специјалистичке академске студије, специјалистичке струковне студије),
односно на основним студијама у трајању најмање четири
године друштвеног смера; дипломирани економиста; једна година радног стажа; држављанство Републике Србије;
пунолетство; општа здравствена способност; да кандидат
није осуђиван за кривично дело на безусловну казну затвора
од најмање шест месеци или за кажњиво дело које га чини
неподобним за обављање послова у државном органу. Документе поднети у оригиналу или овереном препису. Пријаве
се подносе путем поште или на шалтеру Општинске управе
Кладово, са назнаком „За оглас“. Неблаговремено поднети и
непотпуни захтеви неће се разматрати.

К РА Г У Ј Е В А Ц
ГРАД КРАГУЈЕВАЦ
ГРАДСКА УПРАВА ЗА ИНВЕСТИЦИЈЕ
34000 Крагујевац, Трг слободе 3
тел. 034/306-161

Извршилац за послове административнотехничке и геодетско-катастарске припреме
у Одељењу за планирање и припрему
инвестиција, на одређено време од 24 месеца,
због повећаног обима посла

УСЛОВИ: Чланом 6 Закона о радним односима у државним
органима, прописано је да се у радни однос у државном органу може примити лице које испуњава следеће услове: да
је држављанин Републике Србије, да је пунолетно, да има
општу здравствену способност, да има прописану стручну
спрему, да није осуђивано 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 и да испуњава друге услове утврђене законом, другим прописима или актом о систематизацији радних места у
органу. Поред услова који су предвиђени чланом 6 Закона о
радним односима у државним органим, потребно је да кандидат испуњава посебне услове, који су утврђени Правилником
о унутрашњој организацији и систематизацији радних места у
Градској управи за инвестиције, и то: завршена средња школа
геодетске струке, гимназија, четврти степен стручне спреме,
положен испит за рад у органима државне управе и најмање
6 месеци радног искуства у струци.
ОСТАЛО: Уз пријаву кандидат је дужан да поднесе следеће
доказе о испуњености услова: оверену фотокопију дипломе
о стеченој стручној спреми, извод из матичне књиге рођених
(оригинал или оверена фотокопија), уверење о држављанству (оригинал ), уверење о положеном стручном испиту
за рад у органима државне управе, уверење да се против
пријављеног кандидата не води истрага (основни суд), уверење да није осуђиван за кривично дело на безусловну казну
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затвора од најмање шест месеци или за кажњиво дело које га
чини неподобним за обављање послова у државном органу
(МУП РС, полицијска управа), оригинал лекарског уверења и
доказ о радном искуству у струци. Неблаговремене, непотпуне или неразумљиве пријаве и пријаве уз које нису приложени сви тражени докази у оригиналу или овереној фотокопији
биће одбачене. Пријаве са доказима о испуњености услова
достављају се у року од 8 дана од дана објављивања огласа,
на горенаведену адресу.

ГРАД КРАГУЈЕВАЦ
ГРАДСКА УПРАВА ЗА ОПШТЕ И
ЗАЈЕДНИЧКЕ ПОСЛОВЕ
34000 Крагујевац, Трг слободе 3
тел. 034/306-161

Извршилац за послове писарнице

у Сектору за заједничке послове - писарници,
на одређено време до 12 месеци због повећаног
обима посла

Извршилац за послове пријема поднесака и
експедицију поште

у Сектору за заједничке послове - писарници,
на одређено време до 12 месеци због повећаног
обима посла
УСЛОВИ: Законом о радним односима у државним органима, чланом 6, прописано је да се у радни однос у државни
орган може примити лице које испуњава следеће услове: да
је држављанин Републике Србије, да је пунолетно, да има
општу здравствену способност, да има прописану стручну
спрему, да није осуђивано 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 и да испуњава друге услове утврђене законом, другим прописима или актом о систематизацији радних места у
органу. Поред услова који су предвиђени чланом 6 Закона о
радним односима у државним органим, потребно је да кандидат испуњава и посебне услове који су утврђени Правилником о унутрашњој организацији и систематизацији радних
места у Градској управи за опште и заједничке послове, и то:
завршена средња школа друштвеног, природног или техничког смера, четврти степен стручне спреме, положен испит за
рад у органима државне управе и најмање 6 месеци радног
искуства у струци.
ОСТАЛО: Уз пријаву кандидат је дужан да поднесе следеће
доказе о испуњености услова: диплому о стеченој стручној спреми (оверена фотокопија), извод из матичне књиге рођених (оригинал или оверена фотокопија), уверење о
држављанству (оригинал), уверење о положеном стручном
испиту за рад у органима државне управе (оверена фотокопија), уверење да се против кандидата не води истрага
(основни суд), 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 (МУП РС, полицијска управа), лекарско уверење (оригинал) и доказ о радном искуству. Неблаговремене, непотпуне или неразумљиве пријаве и пријаве уз
које нису приложени сви тражени докази, у оригиналу или
овереној фотокопији, биће одбачене. Пријаве са доказима о
испуњености услова достављају се у року од 8 дана од дана
објављивања огласа, на горенаведену адресу.
Национална служба за запошљавање • www.nsz.gov.rs
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ГРАД КРАГУЈЕВАЦ
ГРАДСКА УПРАВА ЗА ОПШТЕ И
ЗАЈЕДНИЧКЕ ПОСЛОВЕ
34000 Крагујевац, Трг слободе 3
тел. 034/306-161

Извршилац за оперативно-техничке послове из
области рада и радних односа
у Сектору за заједничке послове, Одељење за
персоналне послове, на одређено време ради
замене привремено одсутног запосленог

УСЛОВИ: Законом о радним односима у државним органима, чланом 6, прописано је да се у радни однос у државни
орган може примити лице које испуњава следеће услове: да
је држављанин Републике Србије, да је пунолетно, да има
општу здравствену способност, да има прописану стручну
спрему, да није осуђивано 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 и да испуњава друге услове утврђене законом, другим
прописима или актом о систематизацији радних места у органу. Поред услова који су предвиђени чланом 6 Закона о радним односима у државним органима, потребно је да кандидат
испуњава и посебне услове, који су утврђени Правилником о
унутрашњој организацији и систематизацији радних места у
Градској управи за опште и заједничке послове, и то: високо
образовање из образовно-научног поља друштвено-хуманистичких наука стечено на студијама другог степена (дипломске
академске студије - мастер, специјалистичке академске студије, специјалистичке струковне студије), односно на основним студијама у трајању од најмање четири године, по пропису који је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005.
године и најмање 1 година радног стажа у струци.
ОСТАЛО: Уз пријаву кандидат је дужан да поднесе следеће
доказе о испуњености услова: диплому о стеченој стручној спреми (оверена фотокопија), извод из матичне књиге рођених (оригинал или оверена фотокопија), уверење о
држављанству (оригинал), уверење да се против кандидата не води истрага (основни суд), 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 (МУП РС, полицијска управа), лекарско уверење (оригинал) и доказ о радном искуству. Неблаговремене, непотпуне или неразумљиве
пријаве и пријаве уз које нису приложени сви тражени докази,
у оригиналу или овереној фотокопији, биће одбачене. Пријаве са доказима о испуњености услова достављају се у року од
8 дана од дана објављивања огласа, на горенаведену адресу.

ОПШТИНСКА УПРАВА ОПШТИНЕ БАТОЧИНА
34227 Баточина, Краља Петра I 37
тел. 034/6842-118

Приправник - волонтер

ради стручног оспособљавања
УСЛОВИ: VII степен стручне спреме, завршен факултет из
следећих образовно-научних поља: природно-математичке
науке, друштвено-хуманистичке науке, техничко-технолошке
науке; држављанство Републике Србије; да је кандидат пунолетан. Уз пријаву кандидати прилажу следећа документа:
копију дипломе о школској спреми, уверење о држављанству
Републике Србије, извод из матичне књиге рођених. НеблаБесплатна публикација о запошљавању

говремене и непотпуне пријаве неће се узети у разматрање.
Пријаве слати на горенаведену адресу, са назнаком „Оглас за
волонтера“. Оглас је отворен 8 дана од дана објављивања.

К РА Љ Е В О
ОПШТИНСКА УПРАВА
ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА БАЊА

36210 Врњачка Бања, Крушевачка 17

Послови комуналног инспектора

на одређено време до повратка одсутног радника
УСЛОВИ: VII степен - високо образовање стечено на студијама другог степена (дипломске академске студије - мастер, специјалистичке академске студије, специјалистичке
струковне студије), у образовном пољу техничко-технолошке
науке, односно на основним студијама у трајању од најмање
четири године - пољопривредни факултет, машински факултет, у образовном пољу друштвено-хуманистичких наука правне науке, односно на основним студијама у трајању од
најмање четири године - правни факултет, положен испит за
рад у органима државне управе и најмање 3 године радног
искуства у струци. Поред наведених услова, потребно је да
кандидати испуњавају опште услове предвиђене чл. 6 Закона
о радним односима у државним органима (“Сл. гласник РС”,
бр. 48/91, 66/91, 44/98, 49/99, 34/01, 39/02 и 49/05), и то: да
су држављани РС; да су пунолетни; да имају општу здравствену способност; да имају прописану стручну спрему; да нису
осуђивани за кривично дело на безусловну казну затвора од
најмање шест месеци или за кажњиво дело које их чине неподобним за обављање послова у државном органу; да испуњавају друге услове утврђене законом, другим прописима или
актом о систематизацији радних места у органу. Пријаве са
доказима о испуњавању услова подносе се Општинској управи Општине Врњачка Бања, Крушевачка 17, у року од 8 дана
од дана објављивања огласа у публикацији „Послови“. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се разматрати.

КРУШЕВАЦ
ОПШТИНА ТРСТЕНИК
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ

Трстеник, Кнегиње Милице 5
тел. 037/714-674

Начелник Општинске управе
Заменик начелника Општинске управе
УСЛОВИ: Кандидати треба да испуњавају услове из члана
54 Закона о локалној самоуправи: да имају завршен правни
факултет, положен државни стручни испит и најмање пет
година радног искуства у струци. Поред посебних услова кандидати треба да испуњавају услове из члана 6 Закона о радним односима у државним органима: да су држављани Републике Србије, да имају општу здравствену способност, да нису
осуђивани за кривично дело на безусловну казну затвора од
најмање 6 месеци или за кажњиво дело које их чини неподобним за обављање послова у државном органу. Пријаве на
оглас, са документацијом којом се потврђује испуњеност тражених услова, подносе се Општинском већу Општине Трстеник, у року од 8 дана од дана објављивања огласа у публикацији “Послови”.
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ОПШТИНСКА УПРАВА
ОПШТИНЕ АЛЕКСАНДРОВАЦ

37230 Александровац, Јаше Петровића 26
тел. 037/3554-556

Послови изградње

на одређено време до повратка привремено
одсутне запослене
УСЛОВИ: високо образовање стечено на студијама другог степена (дипломске академске студије мастер, специјалистичке академске студије, специјалистичке струковне студије), у
образовно-научном пољу техничко-технолошке науке, област
архитектура или грађевинско инжењерство, односно на
основним студијама у трајању од најмање 4 године на архитектонском или грађевинском факултету, 1 година радног
искуства, положен државни стручни испит и рад на рачунару. Кандидат треба да, поред посебних горенаведених услова,
испуњава и опште услове из члана 6 Закона о радним односима у државним органима (“Службени гласник РС” бр. 48/91):
да је држављанин РС; да је пунолетан; да има општу здравствену способност; да има прописну стручну спрему; да није
осуђиван за кривично дело на безусловну казну затвора од
најмање шест месеци или за кажњиво дело које га чини неподобним за обављање послова у државном органу. Пријаве са
доказима о испуњавању услова подносе се у року од 8 дана
од дана објављивања огласа, на адресу Општинске управе
Општине Александровац. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати.

ЛОЗНИЦ А
ОПШТИНА КРУПАЊ
ОПШТИНСКА УПРАВА

15314 Крупањ, Маршала Тита 2
тел. 015/581-125, 581-101

Координатор за подршку локалном економском
развоју и сарадник за информисање
на одређено време од две године због повећаног
обима посла

УСЛОВИ: Поред општих услова прописаних у члану 6 Закона
о радним односима у државним органима (“Сл. гласник РС”,
бр. 48/91, 66/91, 44/98, 49/99, 34/01, 39/02, 49/05 и 79/05),
кандидат треба да испуњава и посебне услове, и то: високо
образовање другог степена, односно завршене мастер, академске студије, са претходно завршеним основним академским студијама или високо образовање стечено на основним
студијама у трајању од 4 године, у складу са прописима који
су важили до ступања на снагу Закона о високом образовању
и које је законом изједначено са академским називом мастер у области природних, техничких или друштвених наука;
једна година радног искуства; положен испит за рад у органима државне управе. Уз пријаву доставити: оверену фотокопију дипломе, као доказ о стручној спреми, доказ о положеном стручном испиту за рад у органима државне управе,
извод из матичне књиге рођених, уверење о држављанству
РС, лекарско уверење као доказ опште здравствене способности, биографске податке са прегледом кретања у служби
и доказ о радном искуству, доказ да кандидат није осуђиван
за кривично дело на безусловну казну затвора од најмање
6 месеци или за кажњиво дело које га чини неподобним за
обављање послова у државном органу. Сви докази прилажу
се у оригиналу или фотокопији која је оверена код надлежног
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органа. Пријаве са потребним документима слати на адресу
Општинске управе Општине Крупањ, у року од 8 дана од дана
објављивања огласа, са назнаком: „Оглас за пријем у радни
однос на одређено време“, са називом радног места за које
кандидат конкурише. Непотпуне и неблаговремене пријаве
неће бити разматране.

ГРАД ЛОЗНИЦА
ГРАДСКА УПРАВА

15300 Лозница, Крађорђева 2

Самостални извршилац за развој пољопривреде
на одређено време до 12 месеци, због повећаног
обима посла

УСЛОВИ: VII степен стручне спреме, високо образовање стечено на студијама другог степена из области природних наука
(пољопривредног смера) у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова
(дипломске академске студије мастер, специјалистичке академске студије, специјалистичке струковне студије), односно
дипломирани пољопривредни инжењер са стеченим образовањем на основним студијама у трајању од најмање 4 године
и најмање 1 година радног искуства у струци. Уз пријаву на
оглас кандидати треба да доставе следеће доказе: оверену
фотокопију дипломе о стеченој стручној спреми, уверење о
држављанству (не старије од 6 месеци), извод из матичне
књиге рођених, уверење о општој здравственој способности,
уверење да није осуђиван за кривично дело на безусловну
казну затвора од најмање 6 месеци или за кажњиво дело које
га чини неподобним за обављање послова у државном органу
(не старије од 6 месеци), уверење да против кандидата није
покренута истрага и да није подигнута оптужница (не старије
од 6 месеци), доказ о радном искуству у струци. Напомена:
доказ о испуњености услова у погледу опште здравствене
способности кандидати ће доставити по коначности одлуке
о избору, а пре доношења решења о пријему у радни однос.
Пријаве са потребним документима подносе се начелнику
Градске управе, преко писарнице Града Лознице, у року од 8
дана од дана објављивања огласа. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узимати у разматрање.

ПОНИШТЕЊЕ ДЕЛА ОГЛАСА
ГРАД ЛОЗНИЦА
ГРАДСКА УПРАВА

15300 Лозница, Карађорђева 2

Оглас објављен 03.08.2016. године у публикацији „Послови“
поништава се за радно место: координатор за послове месних
заједница, на одређено време до 12 месеци, због повећаног
обима посла. Остали делови огласа остају непромењени.

ОПШТИНА КРУПАЊ
ОПШТИНСКА УПРАВА

15314 Крупањ, Маршала Тита 2
тел. 015/581-125

Возач

на одређено време од две године, због повећаног
обима посла
УСЛОВИ: Поред општих услова прописаних у члану 6 Закона
о радним односима у државним органима (“Сл. гласник РС”,
бр. 48/91, 66/91, 44/98, 49/99, 34/01, 39/02, 49/05 и 79/05),
кандидат треба да испуњава и посебне услове: III степен
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стручне спреме и положен возачки испит Б категорије. Уз
пријаву доставити: оверену фотокопију дипломе као доказ о
стручној спреми, извод из матичне књиге рођених, уверење о
држављанству РС, лекарско уверење као доказ опште здравствене способности, биографске податке са прегледом кретања у служби, 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 државном органу. Сви докази прилажу се у оригиналу
или фотокопији која је оверена код надлежног органа. Пријаве са потребним документима слати на адресу Општинске
управе Општине Крупањ, у року од 8 дана од дана објављивања огласа, са назнаком: „Оглас за пријем у радни однос на
одређено време“ и називом радног места за које се кандидат
пријављује. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће бити
разматране.

НИШ
ТУРИСТИЧКА ОРГАНИЗАЦИЈА
ОПШТИНЕ ДОЉЕВАЦ

18410 Дољевац, Николе Тесле 28
тел. 018/4151-454

Директор

на период од 4 године
УСЛОВИ: високо образовање стечено на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ, мастер академским студијама, специјалистичким академским студијама,
специјалистичким струковним студијама, односно основним
студијама у трајању од најмање 4 године или специјалистичким студијама на факултету, радно искуство од 4 године или
средња школа правног, економског, медицинског смера и 3
године радног искуства; да је кандидат држављанин Републике Србије, да је пунолетан, да има општу здравствену способност, да није осуђиван за кривично дело на безусловну казну
затвора од најмање 6 месеци или за кажњиво дело које га
чини неподобним за обављање послова у државном органу.
Уз пријаву доставити: уверење о држављанству (оригинал
или оверена фотокопија); извод из матичне књиге рођених
(оригинал или оверена фотокопија); уверење о општој здравственој способности (не старије од 6 месеци); уверење да кандидат није осуђиван за кривично дело на безусловну казну
затвора од најмање 6 месеци или за кажњиво дело које га
чини неподобним за обављање послова у државном органу
(не старије од 6 месеци); оверену фотокопију дипломе; оверену фотокопију радне књижице или потврду послодавца.
Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се разматрати.
Пријаве доставити лично или препорученом пошиљком на
горенаведену адресу, са назнаком: “Пријава на јавни оглас за
директора ТО општине Дољевац”.

ОПШТИНСКА УПРАВА
ОПШТИНЕ МЕРОШИНА

18252 Мерошина, Цара Лазара 17

Директор ЈП Дирекција за изградњу општине
Мерошина
на период од 4 године

УСЛОВИ: Услови за именовање директора јавног предузећа:
да је пунолетно и пословно способно лице и држављанин Републике Србије; да има стечено високо образовање на основним
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студијама у трајању од најмање четири године, односно на
основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕПС
бодова, мастер академским студијама, мастер струковним студијама, специјалистичким академским студијама или специјалистичким струковним студијама; да има најмање пет година
радног искуства на пословима за које се захтева високо образовање из тачке 2; да има најмање три године радног искуства на пословима који су повезани са пословима јавног предузећа; да познаје област корпоративног управљања; да има
радно искуство у организовању рада и вођењу послова; да
није члан органа политичке странке, односно да му је одређено мировање у вршењу функције у органу политичке странке;
да није осуђивано на казну затвора од најмање шест месеци;
да му нису изречене мере безбедности у складу са законом
којим се уређују кривична дела, и то: обавезно психијатријско
лечење и чување у здравственој установи, обавезно психијатријско лечење на слободи, обавезно лечење наркомана, обавезно лечење алкохоличара, забрана врешња позива, делатности и дужности. Стручна оспособљеност, знања
и вештине оцењују се у изборном поступку увидом у доказе
који су приложени уз пријаву кандидата и усменим разговором са кандидатима који испуњавају услове утврђене конкурсом. Директор се именује на период од четири године. Место
рада: Мерошина, Цара Лазара 21. Докази који се прилажу уз
пријаву: професионална биографија са контакт телефоном и
адресом електронске поште; извод из матичне књиге рођених (оригинал или оверена фотокопија); уверење о пословној
способности (оригинал или оверена фотокопија); уверење о
држављанству (оригинал или оверена фотокопија); доказ о
стручној спреми (оригинал или оверена фотокопија дипломе); доказ о радном искуству на пословима за које се захтева
високо образовање (оригинал или оверена фотокопија уверења/потврде послодавца); доказ о познавању области корпоративног управљања (оригинал или оверена фотокопија
уверења/потврде послодавца); изјава дата под кривичном и
материјалном одговорношћу да није члан органа политичке
странке, односно акт надлежног органа политичке странке
да је лицу одређено мировање фунције у органу политичке
странке; уверење надлежног органа (надлежне полицијске
управе) да није осуђивано на казну затвора од најмање шест
месеци; доказ да му није изречена мера безбедности (уверење издата од стране надлежне полицијске управе МУП-а).
Кандидати се могу информисати о оснивачком и другим актима предузећа, организацији и систематизацији радних места
и другим питањима од значаја за обављање дужности директора, сваког радног дана у периоду од 07,00 до 15,00 часова, у седишту предузећа, на број телефона: 018/4891-400 и
на званичној презентацији Скупштине општине Мерошина:
www.merosina.org.rs. Лице задужено за давање ифнормација у вези са јавним конкурсом је Лела Савић Стојановић,
председник Комисије за спровођење конкурса за именовање
директора ЈП Дирекција за изградњу општине Мерошина,
контакт телефон: 018/4891-400. Пријаве са потребним доказима о испуњености предвиђених услова из јавног конкурса
достављају се Комисији за спровођење конкурса за именовање директора ЈП Дирекција за изградњу општине Мерошина, на адресу: Општинска управа Општине Мерошина, Цара
Лазара 17, 18252 Мерошина, са назнаком „Јавни конкурс - за
избор кандидата за именовање директора Јавног предузећа
Дирекција за изградњу општине Мерошина, Мерошина - не
отварати“. Рок за подношење пријава је 30 дана и почиње да
тече наредног дана од дана објављивања у „Службеном гласнику РС“. Ако последњи дан рока пада на дан у коме орган
не ради, рок истиче кад протекне први наредни радни дан.
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жени сви потребни докази, Комисија одбацује са закључком
против кога није допуштена посебна жалба. Оглас о јавном
конкурсу оглашава се у „Службеном гласнику РС“, у публикацији „Послови“, дневним новинама „Вечерње новости“, као
и на званичној презентацији Скупштине општине Мерошина
www.merosina.org.rs.

Директор ЈП Дирекција за спорт, туризам и
рекреацију “Облачинско језеро” Облачина
на период од 4 године

УСЛОВИ: Услови за именовање директора јавног предузећа:
да је пунолетно и пословно способно лице и држављанин
Републике Србије; да има стечено високо образовање на
основним студијама у трајању од најмање четири године,
односно на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕПС бодова, мастер академским студијама, мастер
струковним студијама, специјалистичким академским студијама или специјалистичким струковним студијама; да има
најмање пет година радног искуства на пословима за које се
захтева високо образовање из тачке 2; да има најмање три
године радног искуства на пословима који су повезани са
пословима јавног предузећа; да познаје област корпоративног управљања; да има радно исуство у организовању рада
и вођењу послова; да није члан органа политичке странке,
односно да му је одређено мировање у вршењу функције у
органу политичке странке; да није осуђивано на казну затвора од најмање шест месеци; да му нису изречене мере безбедности у складу са законом којим се уређују кривична дела,
и то: обавезно психијатријско лечење и чување у здравственој установи, обавезно психијатријско лечење на слободи,
обавезно лечење наркомана, обавезно лечење алкохоличара, забрана врешња позива, делатности и дужности. Стручна оспособљеност, знања и вештине оцењују се у изборном
поступку увидом у доказе који су приложени уз пријаву кандидата и усменим разговором са кандидатима који испуњавају
услове утврђене конкурсом. Директор се именује на период
од четири године. Место рада: Облачина бб. Докази који се
прилажу уз пријаву: професионална биографија са контакт
телефоном и адресом електронске поште; извод из матичне
књиге рођених (оригинал или оверена фотокопија); уверење
о пословној способности (оригинал или оверена фотокопија);
уверење о држављанству (оригинал или оверена фотокопија); доказ о стручној спреми (оригинал или оверена фотокопија дипломе); доказ о радном искуству на пословима за
које се захтева високо образовање (оригинал или оверена
фотокопија уверења /потврде послодавца); доказ о познавању области корпоративног управљања (оригинал или оверена фотокопија уверења/потврде послодавца); изјава дата
под кривичном и материјалном одговорношћу да није члан
органа политичке странке, односно акт надлежног органа
политичке странке да је лицу одређено мировање фунције
у органу политичке странке; уверење надлежног органа
(надлежне полицијске управе) да није осуђивано на казну
затвора од најмање шест месеци; доказ да му није изречена мера безбедности (уверење издата од стране надлежне
полицијске управе МУП-а). Кандидати се могу информисати
о оснивачком и другим актима предузећа, организацији и систематизацији радних места и другим питањима од значаја за
обављање дужности директора, сваког радног дана у периоду
од 07,00 до 15,00 часова, у седишту предузећа на телефон
бр. 018/897-097 или 018/897-777 и на званичној презентацији
Скупштине општине Мерошина www.merosina.org.rs. Лице
задужено за давање информација у вези са јавним конкурсом је Лела Савић Стојановић, председник Комисије за спро-
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вођење конкурса за именовање директора ЈП Дирекција за
спорт, туризам и рекреацију “Облачинско језеро” Облачина,
контакт телефон 018/4891-400. Пријаве са потребним доказима о испуњености предвиђених услова из јавног конкурса
достављају се Комисији за спровођење конкурса за именовање директора ЈП Дирекција за спорт, туризам и рекреацију
“Облачинско језеро” Облачина на адресу: Општинска управа Општине Мерошина, Цара Лазара 17, 18252 Мерошина, са
назнаком „Јавни конкурс - за избор кандидата за именовање
директора Јавног предузећа „Дирекција за спорт, туризам и
рекреацију “Облачинско језеро” Облачина - не отварати. Рок
за подношење пријава је 30 дана и почиње да тече наредног дана од дана објављивања у „Службеном гласнику РС“.
Ако последњи дан рока пада на дан у коме орган не ради,
рок истиче кад протекне први наредни радни дан. Неблаговремене, неразумљиве и пријаве уз које нису приложени
сви потребни докази, Комисија одбацује са закључком против кога није допуштена посебна жалба. Оглас о јавном конкурсу оглашава се у „Службеном гласнику РС“, у публикацији
„Послови“, дневним новинама „Вечерње новости“, као и на
званичној презентацији Скупштине општине Мерошина www.
merosina.org.rs.

НОВИ СА Д
ОПШТИНА ВРБАС ОПШТИНСКО ВЕЋЕ
21460 Врбас, Маршала Тита 89

Заменик начелника Општинске управе Врбас
на пет година

УСЛОВИ: Општи услови: да је лице држављанин Републике
Србије; да је пунолетно; да има општу здравствену способност; да има прописану стручну спрему; да није осуђивано
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. Посебни услови:
завршен правни факултет; положен испит за рад у органима државне управе; најмање пет година радног искуства у
струци.
ОСТАЛО: Уз пријаву се подносе следећа писмена као доказ
испуњавања горенаведених услова: фотокопија личне карте, односно испис очитане биометријске личне карте; радна биографија; уверење о држављанству не старије од шест
месеци; извод из матичне књиге рођених; лекарско уверење
(као доказ опште здравствене способности ); уверење да кандидат није осуђиван за кривично дело на безусловну казну
затвора од најмање шест месеци или за кажњиво дело које га
чине неподобним за обављање послова у државном органу;
диплома правног факултета; уверење о положеном испиту за
рад у органима државне управе; доказ о радном искуству у
струци (потврда, решење и други акти којима се доказује на
којим пословима и са којом стручном спремом је стечено радно искуство). Кандидат који буде изабран дужан је да достави
лекарско уверење о општој здравственој способности, не старије од шест месеци. Сви докази прилажу се у оригиналу или
у фотокопији која је оверена код јавног бележника, односно
у општини или у суду. Пријаве уз које нису приложени сви
потребни докази на начин предвиђен огласом, као и непотпуне, неблаговремене и неразумљиве пријаве на оглас неће се
узимати у разматрање. Пријаве се могу доставити лично или
путем поште на адресу Општина Врбас, 21460 Врбас, улица
Маршала Тита 89. Рок за подношење пријаве је 8 дана од
дана објављивања огласа.
Национална служба за запошљавање • www.nsz.gov.rs
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ПАНЧЕВО
ГРАДСКА УПРАВА
ГРАДА ПАНЧЕВА

26000 Панчево, Трг краља Петра I 2-4

Координатор Канцеларије за младе и за рад са
организацијама цивилног друштва
на одређено време до 6 месеци

УСЛОВИ: Посебни услови: високо образовање на студијама
првог степена у пољу друштвено-хуманистичких наука или
уметности (основне академске студије, основне струковне
студије), односно на студијама у трајању до три године, 1
година радног искуства, познавање рада на рачунару и положен стручни испит за рад у органима државне управе. Општи
услови: да је кандидат држављанин Републике Србије, да је
пунолетан, да поседује општу здравствену способност, да
није осуђиван за кривично дело на безусловну казну затвора од најмање 6 месеци или за кажњиво дело које га чини
неподобним за обављање послова у Градској управи. Пријаве са доказима о испуњавању услова, осим доказа о општој
здравственој способности и положеном стручном испиту за
рад у органима државне управе, подносе се у року од 8 дана
од дана објављивања. Непотпуне и неблаговремене пријаве
неће се узети у разматрање. Пријаве са доказима о испуњавању услова могу се предати лично у Градском услужном центру или путем поште на горенаведену адресу.

ПОНИШТЕЊЕ ДЕЛА ОГЛАСА
ГРАДСКА УПРАВА
ГРАДА ПАНЧЕВА

26000 Панчево, Трг краља Петра I 2-4

Оглас објављен у публикацији „Послови” 27.07.2016. године поништава се за: радно место за планирање и развој, на
одређено време до 6 месеци. У осталом делу текста оглас је
непромењен.

ГРАДСКА УПРАВА
ГРАДА ПАНЧЕВА

26000 Панчево, Трг краља Петра I 2-4

Радно место за безбедност, планирање и
привремени режим саобраћаја
на одређено време до 6 месеци

УСЛОВИ: Посебни услови: високо образовање на студијама
другог степена из научне области саобраћајног или грађевинског инжењерства (дипломске академске студије - мастер,
мастер струковне студије, специјалистичке академске студије,
специјалистичке струковне студије), односно на основним
студијама у трајању од најмање четири године, 1 година радног искуства, познавање рада на рачунару и положен стручни
испит за рад у органима државне управе. Општи услови: да
је кандидат држављанин Републике Србије, да је пунолетан,
да поседује општу здравствену способност, да није осуђиван
за кривично дело на безусловну казну затвора од најмање
6 месеци или за кажњиво дело које га чини неподобним за
обављање послова у Градској управи. Пријаве са доказима о
испуњавању услова, осим доказа о општој здравственој способности и положеном стручном испиту за рад у органима
државне управе, подносе се у року од 8 дана од дана објављивања огласа. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се
Бесплатна публикација о запошљавању

узети у разматрање. Пријаве са доказима о испуњавању услова могу се предати лично у Градском услужном центру или
путем поште на горенаведену адресу.

ОПШТИНСКА УПРАВА
ОПШТИНЕ КОВАЧИЦА

26210 Ковачица, Маршала Тита 50
тел. 013/661-122

Заменик матичара матичног подручја Ковачица
у Одељењу за општу управу и заједничке послове

УСЛОВИ: Кандидати подносе, поред документације утврђене
чл. 6 Закона о радним односима у државним органима (доказ
о држављанству, извод матичне књиге рођених и уверење да
нису осуђивани за кривично дело на безусловну казну затвора од најмање шест месеци или за кажњиво дело које их
чини неподобним за обављање послова у државном органу)
и доказе о испуњавању посебних услова, утврђених Правилником о унутрашњем уређењу и систематизацији Општинске
управе, и то: високо образовање стечено на студијама другог
степена (дипломске академске студије - мастер, специјалистичке академске студије, специјалистичке струковне студије),
у образовно-научном пољу друштвено-хуманистичких наука,
односно на основним студијама у трајању од најмање четири године друштвеног смера, положен посебан стручни испит
за матичара и овлашћење за обављање послова матичара,
положен државни стручни испит, познавање рада на рачунару, 1 година радног искуства у струци. Пријаве са потребном документацијом достављају се у року од 8 дана од дана
објављивања огласа на горенаведену адресу. Непотпуне и
неблаговремене пријаве неће се разматрати. О извршеном
избору кандидати ће бити писмено обавештени.

ГРАДСКА УПРАВА
ГРАДА ПАНЧЕВА

26000 Панчево,
Трг краља Петра I 2-4

Радно место за безбедност, планирање и
привремени режим саобраћаја
на одређено време до 6 месеци

УСЛОВИ: Посебни услови: високо образовање на студијама
другог степена из научне области саобраћајног или грађевинског инжењерства (дипломске академске студије - мастер,
мастер струковне студије, специјалистичке академске студије,
специјалистичке струковне студије), односно на основним
студијама у трајању од најмање четири године, 1 година радног искуства, познавање рада на рачунару и положен стручни
испит за рад у органима државне управе. Општи услови: да
је кандидат држављанин Републике Србије, да је пунолетан,
да поседује општу здравствену способност, да није осуђиван
за кривично дело на безусловну казну затвора од најмање
6 месеци или за кажњиво дело које га чини неподобним за
обављање послова у градској управи. Пријаве са доказима о
испуњавању услова, осим доказа о општој здравственој способности и положеном стручном испиту за рад у органима
државне управе, подносе се у року од 8 дана од дана објављивања. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узети у
разматрање. Пријаве са доказима о испуњавању услова из
огласа могу се предати лично у Градском услужном центру
или путем поште на горенаведену адресу.
17.08.2016. | Број 687 |
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ПОЖ АРЕВАЦ
ГРАДСКА УПРАВА
ГРАДА ПОЖАРЕВЦА

12000 Пожаревац, Дринска 2
тел. 012/539-651

Послови просторног и урбанистичког
планирања

у Одељењу за урбанизам и грађевинске послове,
на одређено време до повратка запослене са
трудничког и породиљског одсуства
УСЛОВИ: ВСС - архитектонски факултет, 1 година радног
искуства, положен државни стручни испит. Законом о радним односима у државним органима, члан 6, прописано је
да се у радни однос у државном органу може примити лице
које испуњава следеће услове: да је држављанин Републике
Србије; да је пунолетно; да има општу здравствену способност; да није осуђивано за кривично дело на безусловну казну
затвора од најмање 6 месеци или за кажњиво дело које га
чини неподобним за обављање послова у државном органу;
да испуњава друге услове утврђене законом, другим прописима или актом о систематизацији радних места у органу.
ОСТАЛО: Докази који се прилажу уз пријаву на оглас: потписана пријава са биографијом и наводима о досадашњем
радном искуству; копирана или очитана лична карта; изјава у
којој се странка опредељује да ли ће сама прибавити податке
о чињеницама о којима се води службена евиденција или ће
то орган учинити уместо ње; оригинал или оверена фотокопија уверења о држављанству, оригинал или оверена фотокопија извода из матичне књиге рођених; оверена фотокопија
дипломе којом се потврђује стручна спрема; оригинал или
оверена фотокопија уверења о положеном државном стручном испиту за рад у државним органима; оригинал или оверена фотокопија доказа о радном искуству у струци (потврде,
решења и други акти из којих се види на ком радном месту,
са којом стручном спремом и у ком периоду је стечено радно искуство); уверење основног и вишег суда да кандидат
није под истрагом и да против њега није подигнута оптужница (издато након објављивања огласа), уверење полицијске
управе 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
(издато након објављивања огласа), а изабрани кандидат по
извршеном избору доставља и лекарско уверење. Напомена: одредбом члана 9 и члана 103 Закона о општем управном поступку („Службени гласник РС“, бр. 18/2016) прописано
је, између осталог, да у поступку који се покреће по захтеву
странке орган може да врши увид, прибавља и обрађује личне податке о чињеницама о којима се води службена евиденција када је то неопходно за одлучивање, осим ако странка
изричито изјави да ће те податке прибавити сама. Потребно
је да кандидат попуни изајву којом се опредељује за једну од
две могућности, да орган прибави податке о којима се води
службена евиденција или да ће то кандидат учинити сам.
Наведену изјаву је могуће преузети на сајту Министарства за
државну управу и локалну самоуправу Републике Србије. Сви
докази се прилажу у оригиналу или као фотокопије оверене
код надлежног органа. Непотпуне и неблаговремене пријаве
неће се разматрати. Пријаве са потребном документацијом
доставити на горенаведену адресу, у року од 8 дана од дана
објављивања огласа, са назнаком „За оглас“. Избор кандидата
извршиће се у року од 15 дана по истеку рока за подношење
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пријава. Ближа обавештења у вези са огласом могу се добити
у Градској управи Града Пожаревца, канцеларија број 38, или
путем телефона: 012/539-651.

ПРОКУПЉЕ
ЦЕНТАР ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД БЛАЦЕ
18420 Блаце, Светог Саве 4
тел. 027/371-042

Директор

на мандатни период од 4 године
УСЛОВИ: За директора може бити именован држављанин РС
који је стекао високо образовање на студијама другог степена
(мастер академске студије, специјалистичке академске студије, специјалистичке струковне студије), односно на основним студијама у трајању од најмање четири године и одговарајући академски, односно стручни назив утврђен у области
правних, економских, психолошких, педагошких и андрагошких и социолошких наука, односно стручни назив дипломирани социјални радник, са најмање пет година радног искуства
у струци.
ОСТАЛО: Кандидати достављају: програм рада за мандатни
период на који се врши избор, потписану пријаву са биографијом и радним искуством, потврду о радном стажу у струци, оригинале или оверене копије уверења о држављанству
и извода из матичне књиге рођених, доказ о стручној спреми (оригинал или оверена копија), оверену фотокопију радне књижице, уверење да нису осуђивани и да се против њих
не води кривични поступак, односно да није поднет захтев
за спровођење истраге или одређених истражних радњи, да
није подигнута оптужница или оптужни предлог за кривична
дела за која се гоњење предузима по службеној дужности.
Конкурс је отворен 15 дана од дана објављивања. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узимати у разматрање.
Пријаве слати на горенаведену адресу, са назнаком „За јавни
конкурс за именовање директора“.

СРЕМСКА МИТРОВИЦА
ГРАД СРЕМСКА МИТРОВИЦА
ГРАДСКА УПРАВА ЗА КУЛТУРУ,
СПОРТ И ОМЛАДИНУ

22000 Сремска Митровица, Светог Димитрија 13
тел. 022/610-566, лок. 101

Послови руковођења радом Службе за област
информисања

на одређено време због повећаног обима посла,
до 24 месеца
УСЛОВИ: Поред општих услова, прописаних чланом 6 Закона
о радним односима у државним органима („Службени гласник РС“, број 48/91, 66/91, 44/98, 49/99, 34/01, 39/02, 49/05
и 23/13), кандидати треба да испуњавају и следеће посебне услове: високо образовање стечено на студијама другог
степена (дипломске академске студије - мастер, специјалистичке академске студије, специјалистичке струковне студије), односно на основним студијама у трајању од најмање 4
године у образовно-научном пољу друштвено-хуманистичких
наука, 1 година радног искуства у струци, положен државни стручни испит, познавање енглеског језика. Уз пријаву на
оглас доставити доказе о испуњавању општих и посебних
Национална служба за запошљавање • www.nsz.gov.rs
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услова у оригиналу или овереној фотокопији, и то: диплому о
стеченој стручној спреми, уверење о држављанству (не старије од 6 месеци), извод из матичне књиге рођених, уверење
полицијске управе да кандидат није осуђиван за кривично
дело на безусловну казну затвора од најмање шест месеци
или за кажњиво дело које га чини неподобним за обављање
послова у државном органу, уверење о положеном државном
стручном испиту, уверење о стеченом радном искусту у струци. Уверење о здравственој способности доставља изабрани
кандидат. Пријаве се подносе в.д начелнику Градске управе
за културу, спорт и омладину Града Сремска Митровица, на
горенаведену адресу, са назнаком „За оглас - послови руковођења радом Службе за област информисања”. Оглас је
отворен 8 дана од дана објављивања у публикацији „Послови“. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати. Информације на тел. 022/610-566, локал 101.

Општине Инђија учинити уместо њега. Пријава са потребним доказима о испуњавању наведених услова, са назнаком
„Пријава на оглас за радно место: Персонални послови“, доставља се у року од 8 дана од дана објављивања огласа у публикацији „Послови“, поштом на адресу: Општинска управа
Општине Инђија, Цара Душана 1, 22320 Инђија или лично на
шалтеру 1 пријемне канцеларије. Неблаговремене и непотпуне пријаве, као и пријаве уз које нису приложени сви потребни докази у оригиналу или у овереној фотокопији, неће бити
разматране.

ОПШТИНА ИНЂИЈА
ОПШТИНСКА УПРАВА

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

22320 Инђија, Цара Душана 1
тел. 022/561-322

Персонални послови у Одељењу за општу
управу и заједничке послове
УСЛОВИ: високо образовање стечено на студијама другог степена из области правних наука (основне академске студије у
обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академске студије, специјалистичке академске студије, специјалистичке
струковне студије), односно дипломирани правник са стеченим образовањем на основним студијама у трајању од најмање четири године, 1 година радног искуства, познавање
рада на рачунару, положен стручни испит за рад у органима
државне управе. Поред посебних услова кандидати треба да
испуњавају и опште услове утврђене чл. 6 Закона о радним
односима у државним органима. Уз пријаву са биографијом
кандидати подносе следеће доказе, у оригиналу или овереној
копији: доказ о стеченој стручној спреми, доказ о положеном
стручном испиту за рад у органима државне управе, доказ о
радном искуству, извод из матичне књиге рођених, уверење
о држављанству Републике Србије (не старије од 6 месеци),
уверење да нису осуђивани за кривично дело на безусловну
казну затвора од најмање шест месеци или за кажњиво дело
које их чини неподобним за обављање послова у државном
органу (издаје МУП, надлежна полицијска управа, не старије
од 6 месеци), оверену копију личне карте. Изабрани кандидат
по извршеном избору доставља лекарско уверење. Напомена:
За наведено радно место радни однос може да се заснује и са
кандидатом који нема положен стручни испит за рад у органима државне управе, уколико испуњава све остале услове
огласа, под условом да наведени испит положи у року од 6
месеци од дана заснивања радног односа. Сходно члану 9 и
члану 103 став 3 Закона о општем управном поступку („Сл.
гласник РС”, бр 18/16), Општинска управа Општине Инђија
може по службеној дужности прибавити податке о чињеницама о којима се води службена евиденција кандидата, и то за:
уверење о држављанству, извод из матичне књиге рођених и
уверење МУП-а да кандидат није осуђиван за кривично дело
на безусловну казну затвора од најмање шест месеци или за
кажњиво дело које га чини неподобним за обављање послова
у државном органу, осим ако кандидат изјави да ће те податке прибавити сам. Уз пријаву са биографијом потребно је да
кандидат достави и писану изјаву у којој се опредељује да ли
ће сам прибавити наведене податке о чињеницама о којима
се води службена евиденција или ће то Општинска управа
Бесплатна публикација о запошљавању

ОПШТИНА РУМА
ОПШТИНСКА УПРАВА

22400 Рума, Орловићева 5
тел/факс: 022/433-910, локал 121

Послови привреде

Опис радног места: обавља послове по основу споразума са
Агенцијом за привредне регистре, издаје уверења о којима се
води службена евиденција, обрачун накнаде АПР-у, сарадња
са фондом ПИО за осигурање, Пореском управом и другим
органима, израда решења о категоризацији угоститељских
објеката, сарађује са Одсеком за локални економски развој
у вези са развојем привреде локалне самоуправе, обавља
послове у вези са запошљавањем, самозапошљавањем, приправницима, стручном праксом, јавним радовима...
УСЛОВИ: стечено високо образовање на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ, мастер академским студијама, специјалистичким академским студијама,
специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама на факултету и стечен академски
назив дипломирани/мастер економиста; најмање три године
радног искуства у оквиру захтеване стручне спреме. Кандидати поред наведених посебних услова морају да испуњавају и
опште услове предвиђене чланом 6 Закона о радним односима у државним органима, односно: да су држављани Републике Србије, 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, као и да поседују општу здравствену способност.
ОСТАЛО: Кандидат је дужан да као доказе о испуњавању услова приложи следећу документацију: биографију (CV), диплому о захтеваном степену и врсти стручне спреме, уверење о
држављанству Републике Србије, уверење о некажњавању
(издаје орган унутрашњих послова - СУП), доказ о стеченом
радном искуству (оверена фотокопија радне књижице, поврда, уверење). Након одлуке о избору, а пре уручења решења
о заснивању радног односа, изабрани кандидат је у обавези да достави и уверење о општој здравственој способности
(издаје надлежна здравствена установа). Сва документа неопходно је приложити у оригиналу или овереној копији, док
датум издавања уверења о држављанству Републике Србије и
уверења о некажњавању не сме бити старији од шест месеци.
Рок за пријављивање је 8 дана од дана објављивања огласа.
Пријаве са доказима о испуњавању услова подносе се путем
поште на адресу: Општинска управа Општине Рума, 22400
Рума, Орловићева 5, са назнаком „За оглас“ или предајом на
шалтеру писарнице на истој адреси. Непотпуне и неблаговре17.08.2016. | Број 687 |
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мене пријаве неће бити узимане у разматрање. За све информације у вези са огласом контактирати персоналну службу
Општинске управе, на број телефона: 022/433-910, локал 121.

Хигијеничар
3 извршиоца

Опис радног места: одржавање хигијене у службеним просторијама и објектима Општинске управе и других општинских
органа и служби и други помоћни послови по упутствима и
налогу руководиоца.
УСЛОВИ: завршена основна школа.

Интерни достављач
Опис радног места: интерна достава поште и предмета кроз
интерне доставне књиге и лично; доношење свих приспелих пошиљки за Општинску управу и органе Општине Рума
са поште и достављање свих писмена и других пошиљки
општинских органа пошти. Обавља доставу писмена, материјала и других пошиљки за потребе Скупштине, већа и других органа Општине и обавља друге послове по налогу и упутствима шефа одсека и шефа Одељења за општу управу.
УСЛОВИ: завршена средња школа у трогодишњем или четворогодишњем трајању; најмање једна година радног искуства
у оквиру захтеване стручне спреме. Након одлуке о избору,
а пре уручења решења о заснивању радног односа, кандидати су у обавези да доставе и уверење о општој здравственој способности (издаје надлежна здравствена установа). Сва
документа неопходно је приложити у оригиналу или овереној
копији, док датум издавања уверења о држављанству Републике Србије и уверења о некажњавању не сме бити старији
од шест месеци.
ОСТАЛО: Рок за пријављивање кандидата је 8 дана од дана
објављивања огласа. Пријаве са доказима о испуњавању
услова огласа подносе се путем поште, на адресу: Општинска управа општине Рума, 22400 Рума, Орловићева 5, са назнаком „За оглас број 111-12/2016-IV“ или предајом на шалтеру писарнице на истој адреси. Непотпуне и неблаговремене
пријаве неће бити узимане у разматрање. За све информације
у вези са огласом контактирати персоналну службу Општинске управе, на број телефона: 022/433-910, локал 121.

Инспектор за друмски саобраћај
Опис радног места: Инспекцијски надзор над применом Закона о превозу у друмском саобраћају и прописа донетих на
основу тог Закона, као и надзор над применом Закона о јавним путевима и одлука донетих од стране Скупштине општине на основу тих закона, односно надзор над обављањем
локалног јавног превоза путника, линијског и ванлинијског
превоза ствари, превоза за сопствене потребе лица и ствари
и ауто-такси превоза; подноси прекршајне захтеве за покретање прекршајног поступка, доноси решење о предузимању
мера из своје надлежности...
УСЛОВИ: стечено високо образовање на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ, мастер академским студијама, специјалистичким академским студијама,
специјалистичким академским студијама, специјалистичким
струковним студијама, односно на основним студијама у
трајању од најмање четири године или специјалистичким сту-

42

| Број 687 | 17.08.2016.

дијама на факултету и стечен академски назив дипломирани/
мастер инжењер саобраћаја, положен државни стручни испит
за рад у органима управе, најмање три године радног искуства у оквиру захтеване стручне спреме.
ОСТАЛО: Кандидати поред наведених посебних услова морају
да испуњавају и опште услове предвиђене чланом 6 Закона
о радним односима у државним органима, односно: да су
држављани Републике Србије, 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, као и да поседују општу здравствену способност. Кандидати су дужни да као доказе о
испуњавању свих захтеваних услова приложе следећу документацију: биографију (CV), диплому о захтеваном степену и
врсти стручне спреме, уверење о држављанству Републике
Србије, уверење о некажњавању (издаје орган унутрашњих
послова - СУП), доказ о стеченом радном искуству (оверена
фотокопија радне књижице, поврда, уверење - радна места
под редним бројем 2, 3 и 5). Након одлуке о избору, а пре
уручења решења о заснивању радног односа, кандидати су у
обавези да доставе и уверење о општој здравственој способности (издаје надлежна здравствена установа). Сва документа
неопходно је приложити у оригиналу или овереној копији, док
датум издавања уверења о држављанству Републике Србије и
уверења о некажњавању не сме бити старији од шест месеци.
Рок за пријављивање кандидата је 8 дана од дана објављивања огласа. Пријаве са доказима о испуњавању услова из
огласа подносе се путем поште, на адресу: Општинска управа
Општине Рума, 22400 Рума, Орловићева 5, са назнаком „За
оглас број 111-12/2016-IV“ или предајом на шалтеру писарнице на истој адреси. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће
бити узимане у разматрање. За све информације у вези са
огласом контактирати персоналну службу Општинске управе,
на број телефона: 022/433-910, локал 121.

Портир
Опис радног места: стара се о примени електронске евиденције улазака и излазака у зграду Општинске управе запослених у току радног времена и у случају неправилности о томе
подноси извештај шефу одељења, евидентира улазак странака у зграду Општинске управе, пружа странкама информације
и упућује их надлежним органима и запосленима.
УСЛОВИ: завршена гимназија или средња стручна школа у
четворогодишњем трајању техничке струке. Кандидати поред
наведених посебних услова морају испуњавати и опште услове предвиђене чланом 6 Закона о радним односима у државним органима, односно: да су држављани Републике Србије,
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,
као и да поседују општу здравствену способност. Кандидати
су дужни да као доказе о испуњавању свих захтеваних услова приложе следећу документацију: биографију (CV), диплому о захтеваном степену и врсти стручне спреме, уверење о
држављанству Републике Србије, уверење о некажњавању
(издаје орган унутрашњих послова - СУП), доказ о стеченом радном искуству (оверена фотокопија радне књижице,
поврда, уверење - радна места под редним бројем 2, 3 и 5).
Након одлуке о избору, а пре уручења решења о заснивању
радног односа, кандидати су у обавези да доставе и уверење
о општој здравственој способности (издаје надлежна здравствена установа). Сва документа неопходно је приложити у
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оригиналу или овереној копији, док датум издавања уверења
о држављанству Републике Србије и уверења о некажњавању
не сме бити старији од шест месеци. Рок за пријављивање
кандидата је 8 дана од дана објављивања огласа. Пријаве са
доказима о испуњавању услова из огласа подносе се путем
поште, на адресу: Општинска управа Општине Рума, 22400
Рума, Орловићева 5, са назнаком „За оглас број 111-12/2016IV“ или предајом на шалтеру писарнице на истој адреси.
Непотпуне и неблаговремене пријаве неће бити узимане у
разматрање. За све информације у вези са огласом контактирати персоналну службу Општинске управе, на број телефона: 022/433-910, локал 121.

Финансијско-рачуноводствени послови
Опис радног места: обавља послове књижења по организационој, економској и функционалној класификацији у главној књизи трезора, помаже у књижењу основних средстава,
води помоћне књиге и књиге улазних и излазних фактура,
врши сравњења са помоћним књигама, и саставља билансе
и извештаје, води евиденцију имовине и опреме, обрачунава амортизацију и ревалоризацију, врши усклађивање стања
имовине са стварним стањем које се утврђује пописом, на
основу одлуке начелника Општинске управе о усвајању пописа и извештаја пописне комисије врши расходовање имовине...
УСЛОВИ: стечено високо образовање на основним академским
студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ, мастер академским
студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким сруковним студијама, односно на основним студијама у трајању од
најмање четири године или специјалистичким студијама на
факултету и стечени академски назив дипломирани/мастер
економиста или стечено високо образовање на основним академским студијама у обиму од најмање 180 ЕСПБ, основним
струковним студијама, односно на студијама у трајању до три
године и стечени назив економисте; положен државни стручни испит за рад у органима управе; познавање рада на рачунару; најмање три године радног искуства у оквиру захтеване
стручне спреме.
ОСТАЛО: Кандидати поред наведених посебних услова морају
да испуњавају и опште услове предвиђене чланом 6 Закона
о радним односима у државним органима, односно: да су
држављани Републике Србије, 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, као и да поседују општу здравствену способност. Кандидати су дужни да као доказе о
испуњавању свих захтеваних услова приложе следећу документацију: биографију (CV), диплому о захтеваном степену и
врсти стручне спреме, уверење о држављанству Републике
Србије, уверење о некажњавању (издаје орган унутрашњих
послова - СУП), доказ о стеченом радном искуству (оверена
фотокопија радне књижице, поврда, уверење - радна места
под редним бројем 2, 3 и 5). Након одлуке о избору, а пре
уручења решења о заснивању радног односа, кандидати су у
обавези да доставе и уверење о општој здравственој способности (издаје надлежна здравствена установа). Сва документа
неопходно је приложити у оригиналу или овереној копији, док
датум издавања уверења о држављанству Републике Србије и
уверења о некажњавању не сме бити старији од шест месеци.
Рок за пријављивање кандидата је 8 дана од дана објављивања огласа. Пријаве са доказима о испуњавању услова из
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огласа подносе се путем поште на адресу Општинска управа
Општине Рума, 22400 Рума, Орловићева 5, са назнаком „За
оглас број 111-12/2016-IV“ или предајом на шалтеру писарнице на истој адреси. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће
бити узимане у разматрање. За све информације у вези са
огласом контактирати персоналну службу Општинске управе,
на број телефона: 022/433-910, локал 121.

Теренски достављач
Опис радног места: врши послове доставе решења, позива,
обавештења, закључака и других писмена странкама и лицима на која се односе, благовремено враћа доставнице са уредним потписом или напоменом општинском органу или служби
из које је поднесак упућен и одговоран је за благовремену и
уредну доставу; обавља и друге послове по налогу и упутствима шефа одељења и начелника Општинске управе.
УСЛОВИ: завршена основна школа или средња школа у трогодишњем или четворогодишњем трајању.
ОСТАЛО: Кандидати поред наведених посебних услова морају
да испуњавају и опште услове предвиђене чланом 6 Закона
о радним односима у државним органима, односно: да су
држављани Републике Србије, 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, као и да поседују општу здравствену способност. Кандидати су дужни да као доказ о
испуњавању свих захтеваних услова приложе следећу документацију: биографију (CV), 2. диплому о захтеваном степену
и врсти стручне спреме, уверење о држављанству Републике
Србије, уверење о некажњавању (издаје орган унутрашњих
послова - СУП), доказ о стеченом радном искуству (оверена
фотокопија радне књижице, поврда, уверење - радна места
под редним бројем 2, 3 и 5). Након одлуке о избору, а пре
уручења решења о заснивању радног односа, кандидати су у
обавези да доставе и уверење о општој здравственој способности (издаје надлежна здравствена установа). Сва документа
неопходно је приложити у оригиналу или овереној копији, док
датум издавања уверења о држављанству Републике Србије и
уверења о некажњавању не сме бити старији од шест месеци.
Рок за пријављивање кандидата је 8 дана од дана објављивања огласа. Пријаве са доказима о испуњавању услова из
огласа подносе се путем поште на адресу: Општинска управа
Општине Рума, 22400 Рума, Орловићева 5, са назнаком „За
оглас број 111-12/2016-IV” или предајом на шалтеру писарнице на истој адреси. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће
бити узимане у разматрање. За све информације у вези са
огласом контактирати персоналну службу Општинске управе
на број телефона 022/433-910, локал 121.

ОПШТИНСКА УПРАВА
ОПШТИНЕ ШИД

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

Руководилац Одељења за финансије
на одређено време до 2 месеца

УСЛОВИ: високо образовање стечено у образовно-научном
пољу економских или правних наука на студијама другог степена (дипломске академске студије - мастер, специјалистичке академске студије, специјалистичке струковне студије),
односно на основним студијама у трајању од најмање четири
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године - дипломирани економиста или дипломирани правник,
3 године радног искуства са прописаном стручном спремом,
познавање рада на рачунару и положен државни стручни
испит.

Возач

у Кабинету председника општине, на одређено
време до 2 месеца
УСЛОВИ: основна школа, возачки испит Б категорије, 1 година радног искуства.

Извршилац за пољопривреду

на одређено време до 2 месеца
УСЛОВИ: високо образовање стечено на студијама првог степена у области економских или техничко-технолошких наука
(основне академске, односно струковне студије у трајању од
три године), односно на студијама у трајању до три године
- више образовање - економиста или инжењер пољопривреде, 1 година радног искуства са прописаном стручном спремом, познавање рада на рачунару, положен државни стручни
испит.

Шеф рачуноводства

на одређено време до 2 месеца
УСЛОВИ: високо образовање стечено у образовно-научном
пољу економских наука на студијама другог степена (дипломске академске студије - мастер, специјалистичке академске студије, специјалистичке струковне студије), односно на
основним студијама у трајању од најмање четири године дипломирани економиста, 1 година радног искуства са прописаном стручном спремом, познавање рада на рачунару, положен државни стручни испит.

УСЛОВИ: дипломирани правник - мастер или дипломирани
правник који је стекао високо образовање на основним студијама у трајању од најмање четири године, са положеним
стручним испитом за рад у органима државне управе или са
положеним испитом за секретара установе и који има најмање 5 година радног искуства у државним органима, органима аутономне покрајине, установи или органима јединице
локалне самоуправе на пословима образовања и васпитања
или другим инспекцијским пословима, односно лице са стеченим образовањем из чл. 8 став 2 Закона о основама система образовања и васпитања, положеним стручним испитом у области образовања, односно лиценцом за наставника,
васпитача и стручног сарадника, са најмање 5 година радног
искуства у области образовања и васпитања; познавање рада
на рачунару, положен државни стручни испит.
ОСТАЛО: Поред наведених услова, за сва радна места кандидати треба да испуњавају и опште услове, и то: држављанство Републике Србије, да је кандидат пунолетан, да има прописану стручну спрему, да није осуђиван за кривично дело
на безусловну казну затвора од најмање 6 месеци или за
кажњиво дело које га чини неподобним за обављање послова
у државном органу. Уз пријаву кандидати треба да доставе и
следеће доказе: извод из матичне књиге рођених, уверење о
држављанству, диплому о стручној спреми, уверење надлежног суда да нису осуђивани за наведена кривична дела.
Лекарско уверење о здравственој способности се доставља
након доношења одлуке о избору.

ГРАД СРЕМСКА МИТРОВИЦА
ГРАДСКА УПРАВА ЗА САОБРАЋАЈ, КОМУНАЛНЕ
И ИНСПЕКЦИЈСКЕ ПОСЛОВЕ
22000 Сремска Митровица, Светог Димитрија 13
тел. 022/610-566, локал 101

Послови комуналног инспектора

Руководилац Одељења за општу управу

на одређено време до 12 месеци, због повећаног
обима посла

УСЛОВИ: високо образовање стечено у образовно-научном
пољу правних наука на судијама другог степена (дипломске
академске студије - мастер, специјалистичке академске студије, специјалистичке струковне студије), односно на основним студијама у трајању од најмање четири године - дипломирани правник, 3 године радног искуства са прописаном
стручном спремом, познавање рада на рачунару, положен
државни стручни испит.

УСЛОВИ: Поред општих услова, прописаних чланом 6 Закона
о радним односима у државним органима („Службени гласник РС“, број 48/91, 66/91, 44/98, 49/99, 34/01, 39/02, 49/05
и 23/13), кандидати треба да испуњавају и следеће посебне услове: високо образовање на студијама другог степена
(дипломске академске студије - мастер, специјалистичке академске студије, специјалистичке струковне студије), односно
на основним студијама у трајању од најмање четири године
у образовно-научном пољу техничко-технолошких наука грађевинско инжењерство или биотехничке науке (шумарство) или друштвено-хуманистичких наука - правне или економске струке; 3 године радног искуства у струци; положен
државни стручни испит.

на одређено време до 2 месеца

Извршилац за борачко-инвалидску, социјалну и
здравствену заштиту и радне односе
на одређено време до 2 месеца

УСЛОВИ: високо образовање стечено у образовно-научном
пољу правних наука на студијама другог степена (дипломске
академске студије - мастер, специјалистичке академске студије, специјалистичке струковне студије), односно на основним студијама у трајању од најмање четири године - дипломирани правник, 1 година радног искуства са прописаном
стручном спремом, познавање рада на рачунару, положен
државни стручни испит.

Просветни инспектор и извршилац за послове
образовања и културе
на одређено време до 2 месеца
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ОСТАЛО: Уз пријаву на оглас доставити доказе о испуњавању
општих и посебних услова, у оригиналу или овереној фотокопији, и то: диплому о стеченој стручној спреми, уверење
о држављанству (не старије од 6 месеци), извод из матичне књиге рођених (издат на обрасцу прописаном Законом о
матичним књигама „Службени гласник РС“, број 20/09), уверење полицијске управе да кандидат није осуђиван за кривично дело на безусловну казну затвора од најмање шест месеци
или за кажњиво дело које га чини неподобним за обављање
послова у државном органу, уверење о положеном државном стручном испиту, уверење о стеченом радном искуству
у струци. Уверење о здравственој способности доставља изаНационална служба за запошљавање • www.nsz.gov.rs

Администрација и управа / Трговина и услуге

брани кандидат. Пријаве се подносе в.д. начелнику Градске
управе за саобраћај, комуналне и инспекцијске послове Града
Сремска Митровица, на горенаведену адресу, са назнаком „За
оглас - послови комуналног инспектора“. Оглас је отворен 8
дана од дана објављивања у публикацији „Послови“. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати.

УЖИЦЕ
ОПШТИНСКА УПРАВА
ОПШТИНЕ КОСЈЕРИЋ

31260 Косјерић, Олге Грбић 10
тел. 031/781-460

Урбаниста

на одређено време до 2 године, због повећаног
обима посла
УСЛОВИ: високо образовање на студијама другог степена
(дипломске академске студије - мастер, специјалистичке академске студије, специјалистичке струковне студије), односно
на основним студијама у трајању од најмање 4 године - ВСС,
архитектонског или грађевинског смера; положен државни
стручни испит; најмање 5 година радног искуства у струци.
ОСТАЛО: уверење о држављанству; извод из матичне књиге рођених; оверена фотокопија доказа о стручној спреми;
доказ о радном искуству; уверење да се против кандидата не
води кривични поступак. Пријаве се подносе на горенаведену
адресу у року од 15 дана од дана објављивања конкурса у
публикацији „Послови“, са назнаком „За конкурс“. Непотпуне
и неблаговремене пријаве неће се узимати у разматрање.

ВАЉЕВО
ГРАДСКА УПРАВА ЗА
ЛОКАЛНИ РАЗВОЈ, ПРИВРЕДУ,
УРБАНИЗАМ И КОМУНАЛНЕ ПОСЛОВЕ
ГРАДА ВАЉЕВА
14000 Ваљево, Карађорђева 64
тел. 014/294-781

Административни послови

за Градско веће у Одељењу за послове органа
града, на одређено време до повратка привремено
одсутног запосленог
УСЛОВИ: опште услови - да је лице држављанин Републике
Србије, да је пунолетно, да има општу здравствену способност, да није под истрагом и кривично осуђивано; посебни
услови - IV степен школске спреме, завршена гимназија или
економска школа; положен стручни испит за рад у органима
државне управе, најмање једна година радног искуства. Уз
пријаву на оглас, као доказе о испуњености услова кандидати подносе следећу документацију: извод из матичне књиге
рођених, уверење о држављанству, оригинал или оверену
фотокопију дипломе о стеченом образовању, доказ о радном искуству, уверење о положеном стручном испиту за рад
у органима државне управе, уверење да нису осуђивани за
кривична дела, уверење да се не води истрага за кривична
дела, уверење о општој здравственој способности и личну
и радну биографију. Пријаве са документацијом доставити
у затвореној коверти, на горенаведену адресу, са назнаком:
„За избор кандидата - за административне послове за Градско
веће - пријава на оглас (име и презиме) - не отварај“. Пријаве
Бесплатна публикација о запошљавању

доставити путем поште или лично, на шалтер писарнице (у
приземљу Градске управе за локални развој, привреду, урбанизам и комуналне послове).

ОПШТИНСКА УПРАВА
ОПШТИНЕ ЛАЈКОВАЦ

14224 Лајковац, Омладински трг 1
тел. 014/34322-760

Послови вођења бирачких спискова, спорта,
невладиних орагнизација и информисања
у Одељењу за општу управу и друштвене
делатности, на одређено време од 12 месеци

УСЛОВИ: ВСС друштвеног или техничког смера, основне академске студије првог степена са 240 ЕСПБ бодова; са најмање пет година радног искуства - звање самостални стручни сарадник, са најмање три године радног искуства - звање
виши стручни сарадник, са најмање једном годином радног
искуства - звање стручни сарадник. Поред наведених услова кандидат треба да испуњава услове из члана 6 Закона о
радним односима у државним органима. Пријаве са доказима
о испуњавању услова огласа доставити путем поште на горенаведену адресу.
Послови вођења бирачких спискова, спорта, невладиних
организација и информисања
у Одељењу за општу управу и друштвене делатности, на
одређено време до повратка одсутног радника (привремена
спреченоста за рад)
УСЛОВИ: ВСС друштвеног или техничког смера, основне академске студије првог степена са 240 ЕСПБ бодова; са најмање пет година радног искуства - звање самостални стручни сарадник, са најмање три године радног искуства - звање
виши стручни сарадник, са најмање једном годином радног
искуства - звање стручни сарадник. Поред наведених услова кандидат треба да испуњава услове из члана 6 Закона о
радним односима у државним органима. Пријаве са доказима
о испуњавању услова огласа доставити путем поште на горенаведену адресу.

Трговина и услуге
УДРУЖЕЊЕ „ПРЕВЕНТ“

21000 Нови Сад, Косовска 13/3
e-mail: office@prevent.org.rs

Професор немачког језика

на одређено време 6 месеци
УСЛОВИ: VII/1 степен, дипломирани професор немачког
језика и књижевности - мастер професор немачког језика и
књижевности. Послати: скенирану диплому, радну биографију, пропратно писмо и уверење Националне служе за запошљавање да је кандидат на евиденцији најмање 6 месеци.
Јављање кандидата на горенаведени мејл. Рок за пријаву: до
10.09.2016. године.

Национална служба
за запошљавање
17.08.2016. | Број 687 |
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АУТО-СЕРВИС „КИЋА“

Конструктор машинске опреме

Ауто-механичар

УСЛОВИ: IV степен стручне спреме: машински техничар;
знање рада на рачунару (Auto Cad или Solid Works); знање
енглеског језика (средњи ниво); радно искуство 12 месеци. CV
слати искључиво мејлом.

21131 Петроварадин, Рељковићева 19
тел. 063/7753-758

пробни рад 1 месец
УСЛОВИ: IV или III степен, ауто-механичар; возачка дозвола Б категорије; основна информатичка обука. Јављање кандидата на горенаведени број телефона. Рок за пријаву: до
11.09.2016. године.

Конструктор електро опреме

УР „ЗЛАТНО ЋОШЕ ПЛУС“

УСЛОВИ: IV степен стручне спреме: електротехничар, сви
смерови осим телекомуникације; знање рада на рачунару;
знање енглеског језика (средњи ниво); радно искуство 12
месеци. CV слати искључиво мејлом.

Куварица

WIENER STADTISCHE OSIGURANJE
ADO BEOGRAD

18220 Алексинац, Момчила Поповића 10

УСЛОВИ: IV или III степен стручне спреме: кувар; радно искуство најмање 12 месеци. Уз пријаву доставити диплому и
доказ о радном стажу у струци. Телефон за контакт: 018/804334 и 064/12-62-467.

МЛИНПЕК - МИЛК

18240 Гаџин Хан, Милоша Обилића бб

Прерада млека и сирева

на одређено време до 3 месеца
УСЛОВИ: III степен стручне спреме: млекар; радно искуство
12 месеци. Телефон за контакт: 065/447-0604. Рок за пријаву
до попуне.

HARDER DIGITAL SOVA DOO NIŠ

18000 Ниш, Булевар цара Константина 80
e-mail: office@hdsova.rs

Технолог за вакуумску технологију
УСЛОВИ: VII степен стручне спреме: дипломирани електроинжењер, сви смерови осим телекомуникација; знање рада
на рачунару; знање енглеског језика (средњи ниво); радно
искуство: 60 месеци. CV слати искључиво мејлом.

Нови Београд, Трешњиног цвета 1
e-mail: konkurs@wiener.co.rs

Саветник у осигурању

место рада: подручје Републике Србије, на
одређено време 6 месеци
5 извршилаца
Опис посла: продаја животних и неживотних осигурања.
УСЛОВИ: минимум IV степен стручне спреме, пожељно економско усмерење; пожељно је радно искуство у осигурању,
финансијама; рад на рачунару (Excel, Word, Internet); возачка
дозвола Б категорије; отвореност за нове изазове; проактивност; спремност за рад са људима; креативност и флексибилност; комуникативност и спремност за рад под притиском;
преговарачке способности, упорност, оптимизам.
Дужности: увећање портфеља осигурања; успостављање
пословних контаката са клијентима; вођење бриге о клијентима; редовно извештавање и учествовање у креирању стратегије за освајање тржишта.

Инжењер одржавања инфраструктуре

Послодавац обезбеђује: радни однос у успешној интернационалној компанији; тренинг и обуку, свакодневно усавршавање и стицање нових знања и вештина; добро организовано
радно окружење; могућност брзог и перманентног напредовања у каријери.

УСЛОВИ: VII степен стручне спреме: дипломирани електроинжењер, сви смерови осим телекомуникација; знање рада на
рачунару (AutoCad или Solid Works); знање енглеског језика
(средњи ниво); радно искуство: 60 месеци. CV слати искључиво мејлом.

ОСТАЛО: Трајање конкурса: до попуне радног места. Кандидати своје радне биографије (без додатних докумената) могу
послати на горенаведени мејл послодавца са назнаком за коју
позицију конкуришу. Биће контактиран само ужи круг кандидата. Лице за контакт: Степа Саватић.

Инжењер одржавања инфраструктуре

WIENER STADTISCHE OSIGURANJE
ADO BEOGRAD

УСЛОВИ: VII степен стручне спреме: дипломирани машински инжењер, сви смерови осим саобраћајног; знање рада на
рачунару; знање енглеског језика (средњи ниво); радно искуство: 36 месеци. CV слати искључиво мејлом.

Радник одржавања инфраструктуре
УСЛОВИ: IV степен стручне спреме: машински техничар;
знање рада на рачунару; знање енглеског језика (почетни
ниво); радно искуство 12 месеци. CV слати искључиво мејлом.
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Нови Београд, Трешњиног цвета 1
e-mail: konkurs@wiener.co.rs

Продавац осигурања аутоодговорности

место рада: подручје Републике Србије, на
одређено време 6 месеци
5 извршилаца
Опис посла: продаја осигурања аутоодговорности.
УСЛОВИ: минимум IV степен стручне спреме, пожељно екоНационална служба за запошљавање • www.nsz.gov.rs

Трговина и услуге

номско усмерење; пожељно је радно искуство у осигурању,
финансијама; рад на рачунару (Excel, Word, Internet); возачка
дозвола Б категорије; отвореност за нове изазове; проактивност; спремност за рад са људима; креативност и флексибилност; комуникативност и спремност за рад под притиском;
преговарачке способности, упорност, оптимизам.
Дужности: увећање портфеља осигурања; успостављање
пословних контаката са клијентима; израда понуда и полиса осигурања са пратећом документацијом; наплата премије
осигурања; анализа тржишта осигурања АО; разматрање
мера за повећање портфеља осигурања АО.
Послодавац обезбеђује: радни однос у успешној интернационалној компанији; тренинг и обуку, свакодневно усавршавање и стицање нових знања и вештина; добро организовано
радно окружење; могућност брзог и перманентног напредовања у каријери.
ОСТАЛО: Трајање конкурса: до попуне радног места. Кандидати своје радне биографије (без додатних докумената) могу
послати на горенаведени мејл послодавца са назнаком за коју
позицију конкуришу. Биће контактиран само ужи круг кандидата. Лице за контакт: Степа Саватић.

WIENER STADTISCHE OSIGURANJE
ADO BEOGRAD
Нови Београд, Трешњиног цвета 1
e-mail: konkurs@wiener.co.rs

Ментори и менаџери за продају животних
осигурања
место рада: подручје Републике Србије, на
одређено време 6 месеци
5 извршилаца

УСЛОВИ: минимум IV степен стручне спреме, пожељно економско усмерење; пожељно је радно искуство у осигурању,
финансијама; рад на рачунару (Excel, Word, Internet); возачка
дозвола Б категорије; отвореност за нове изазове; проактивност; спремност за тимски рад; креативност и флексибилност;
комуникативност и спремност за рад под притиском; преговарачке способности, упорност, оптимизам.
Дужности: предлагање акција и активности на унапређењу
продаје и развоју канала продаје; организовање састанака групе; израда месечног и годишњег плана продукције;
успостављање пословних контаката; недељно извештавање
менаџмента компаније; увећање портфеља осигурања; израда понуда и полиса осигурања са пратећом документацијом;
наплата премије осигурања; рад на изменама и допунама
уговора о осигурању као и обнављање уговора о осигурању;
редовно посећивање клијената, упознавање са њиховим
потребама и проширење сарадње; пријем изјава уговарача
осигурања, односно осигураника.
Послодавац обезбеђује: радни однос у успешној интернационалној компанији; тренинг и обуку, свакодневно усавршавање и стицање нових знања и вештина; загарантовану
добру зараду са адекватним вредновањем рада и резултата
рада; добро организовано радно окружење; могућност брзог
и перманентног напредовања у каријери.
ОСТАЛО: Трајање конкурса: до попуне радног места. Кандидати своје радне биографије (без додатних докумената) могу
Бесплатна публикација о запошљавању

послати на горенаведени мејл послодавца са назнаком за коју
позицију конкуришу. Биће контактиран само ужи круг кандидата. Лице за контакт: Степа Саватић.

WIENER STADTISCHE OSIGURANJE
ADO BEOGRAD
Нови Београд, Трешњиног цвета 1
e-mail: konkurs@wiener.co.rs

Mенаџер директне продаје

место рада: подручје Републике Србије, на
одређено време 6 месеци
5 извршилаца
УСЛОВИ: минимум IV степен стручне спреме, пожељно VII
степен стручне спреме и економско усмерење; пожељно је
радно искуство у осигурању, финансијама; рад на рачунару
(Excel, Word, Internet); возачка дозвола Б категорије; енглески
језик (виши ниво); познавање тржишта и поседовање добрих
пословних контаката; изражена способност за тимски рад.
Дужности: организација продаје и реализација продаје осигурања; израда понуда за осигурање и полиса осигурања;
сарадња са банкама и лизинг кућама (израда понуда са
клаузулом о винкулацији); праћење квалитета продуката;
увећање портфеља осигурања; успостављање пословних
контаката; наплата премије осигурања.
Послодавац обезбеђује: радни однос у успешној интернационалној компанији; тренинг и обуку, свакодневно усавршавање и стицање нових знања и вештина; загарантовану
добру зараду са адекватним вредновањем рада и резултата
рада; добро организовано радно окружење; могућност брзог
и перманентног напредовања у каријери.
ОСТАЛО: Трајање конкурса: до попуне радног места. Кандидати своје радне биографије (без додатних докумената) могу
послати на горенаведени мејл послодавца са назнаком за коју
позицију конкуришу. Биће контактиран само ужи круг кандидата. Лице за контакт: Степа Саватић.

ФРИЗЕРСКО - КОЗМЕТИЧКИ СТУДИО 84
21000 Нови Сад, Дожа Ђерђа 24
тел. 063/690-542
e-mail: oljans84@live.com

Фризер

пробни рад 1 месец
УСЛОВИ: III степен, фризер за жене. Јављање кандидата
на горенаведени број телефона. Рок за пријаву: 08.09.2016.
године.

ВАШ И НАШ МАЛИ ДУЋАН

21000 Нови Сад, Дожа Ђерђа 24
тел. 064/1310-324
e-mail: frzovicgoxy@gmail.com

Продавац

пробни рад 1 месец
УСЛОВИ: VII/1, VI/2, VI/1, V, IV или III степен - продавац; рад
у сменама. Пожељно радно искуство. Јављање кандидата на
горенаведени број телефона. Рок за пријаву: до 08.09.2016.
године.
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„ФИНОПЕК“ ДОО

21000 Нови Сад, Булевар цара Душана 75

Продавац

на одређено време, 1 месец
15 извршилаца
УСЛОВИ: VII/1, VI/2, VI/1, V, IV или III степен продавац; пробни рад 1 месец; рад у сменама; обезбеђена исхрана. Потребно је да се кандидати налазе дуже од 6 месеци на евиденцији Националне службе за запошљавање. Рок за пријаву:
09.11.2016. године.

PARTNERS & ORKA DOO

11000 Београд - Савски vенац, Дурмиторска 14
тел. 011/3611-254, 061/2356-704, 064/0680-969
e-mail: office@partners-orka.co.rs

“STYLOS” DOO

21000 Нови Сад, Футошки пут 67
тел. 063/557-319
e-mail: stoja@stylos.rs

Продавац

на одређено време, 2 месеца
2 извршиоца
УСЛОВИ: VI/1 степен - економиста за робни промет у трговини; V, IV степен - продавац или III степен - продавац; рад
у сменама; основна информатичка обука; енглески језик почетни ниво; пожељно радно искуство. Јављање кандидата
на горенаведени мејл.

“SUNRISE MDL”
ФРИЗЕРСКО-КОЗМЕТИЧКИ САЛОН

за рад у Новом Саду, на одређено време 6 месеци
3 извршиоца

21000 Нови Сад
Јанка Чмелника 46
тел. 062/342-006
e-mail: miljana.minic.85@gmail.com

УСЛОВИ: VII/1, VI/2, VI/1, V, IV, III или II степен - припремач
пица.

на одређено време, 3 месеца

Пица-мајстор

Продавац

за рад у Новом Саду, на одређено време 6 месеци
3 извршиоца
УСЛОВИ: VII/1, VI/2, VI/1, V, IV или III степен - продавац;
пробни рад 1 месец.

Гирос-мајстор

за рад у Новом Саду, на одређено време 6 месеци
3 извршиоца
УСЛОВИ: VII/1, VI/2, VI/1, V, IV, III или II степен - роштиљџија;
пробни рад 1 месец.

Роштиљ-мајстор

за рад у Новом Саду, на одређено време 6 месеци
3 извршиоца
УСЛОВИ: VII/1, VI/2, VI/1, V, IV, III или II степен - роштиљџија;
пробни рад 1 месец.
ОСТАЛО: рад у сменама, ноћни рад, обезбеђен превоз и
исхрана. Јављање кандидата на горенаведени број телефона.
Рок за пријаву: 09.09.2016. године.

VINTAGE
РАДЊА ЗА РЕСТАУРАЦИЈУ,
ПРОИЗВОДЊУ И ТРГОВИНУ НАМЕШТАЈЕМ
21131 Петроварадин, Мажуранићева 72А
тел. 063/1196-036
e-mail: namestaj.vintage@gmail.com

Тапетар декоратер

Мушко - женски фризер

УСЛОВИ: VII/1, VI/2, VI/1, V, IV, III степен - фризер за жене, II
степен - помоћни женски фризер или I степен стручне спреме. Јављање кандидата на горенаведени број телефона. Рок
за пријаву: до 30.09.2016. године.

„НОМИС“ ДОО

21000 Нови Сад, Булевар цара Лазара 81
тел. 063/511-700
e-mail: nomis@mts.rs

Столар

пробни рад 3 месеца
2 извршиоца
УСЛОВИ: IV, III степен - столар за декор и уметничке предмете од дрвета, II степен - помоћни столар или I степен стручне
спреме. Јављање кандидата на горенаведени број телефона.
Рок за пријаву 30 дана.

„СТЕВЧА“
SOUL FOOD STUR

21000 Нови Сад, Грчкошколска 7
тел. 060/4551-501
e-mail: stevcaknjigovodstvo@gmail.com

Продавац

2 извршиоца
УСЛОВИ: IV, III степен - продавац, II или I степен; рад у сменама; обезбеђена исхрана.

Кувар

пробни рад 3 месеца

2 извршиоца

УСЛОВИ: IV степен тапетар - декоратер, III степен тапетар
или II степен стручне спреме; возачка дозвола Б категорије.
Рад ван просторија послодавца. Јављање кандидата на горенаведени мејл или број телефона. Рок за пријаву: 04.09.2016.
године.

УСЛОВИ: IV степен - кувар или III степен - кувар једноставних
јела; рад у сменама; обезбеђена исхрана.
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Помоћни кувар
2 извршиоца

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

Трговина и услуге

УСЛОВИ: IV, III, II степен - помоћни кувар или I степен; рад у
сменама; обезбеђена исхрана.
ОСТАЛО: Јављање кандидата на горенаведени број телефона. Рок за пријаву: до 20.08.2016. године.

SZR “BEOCOM”
ВЛ. ЋАТИЋ СВЕТОЗАР

21300 Беочин, Партизанска 20
тел. 064/1152-730, 021/870-590, 021/2973-010
e-mail: beocombeocin@gmail.com

Електроинсталатер

ОСТАЛО: Јављање кандидата на горенаведени мејл и број
телефона. Рок за пријаву: до 30.08.2016. године.

GIV CONSTRUCT

Обреновац, Богдана Јаковљевића 26
тел 011/7729-304

Спремачица
УСЛОВИ: IV-I степен стручне спреме, без обзира на занимање.

Конобар/конобарица

на одређено време, 1 месец
10 извршилаца

УСЛОВИ: IV-III степен стручне спреме, без обзира на занимање.

УСЛОВИ: III степен - електромонтер инсталација и машина,
електромонтер - инсталатер или електроинсталатер; пробни
рад 1 месец; теренски рад; рад у сменама; радно место са
повећаним ризиком; рад ван просторија послодавца. Пожељно радно искуство. Јављање на горенаведени мејл и број
телефона.

ОСТАЛО: Све информације могу се добити на телефон:
011/7729-303 или e-mail: info@royal-hotel.rs.

“ЕЛИНС ПЛУС” ДОО

21131 Петроварадин, Алибеговац 37
тел. 063/8629-010
e-mail: slavkoelins@gmail.com

Монтажа кабловских инсталација
на одређено време, 6 месеци
10 извршилаца

УСЛОВИ: VII/1, VI/2, VI/1, V, IV, III степен - електроинсталатер, II или I степен; пробни рад 1 месец; рад ван просторија
послодавца. Јављање кандидата на горенаведени број телефона или мејл. Рок за пријаву: до 04.09.2016. године.

“ФЕНИКСБУС” ДОО

21000 Нови Сад, Пут Новосадског партизанског
одреда 1а
тел. 021/6446-965
e-mail: office@feniksbus.rs

Помоћник магационера

на одређено време, 3 месеца
УСЛОВИ: IV, III степен - магационер, II или I степен стручне
спреме; пробни рад 1 месец; обезбеђен превоз.

Ауто-електричар

на одређено време, 3 месеца
УСЛОВИ: III степен - електромеханичар или аутоелектричар;
пробни рад 1 месец; обезбеђен превоз; пожељна Ц и Д категорија; знање ауто-електрике и електронике.

Баравар/заваривач

на одређено време, 3 месеца
УСЛОВИ: III степен бравар или заваривач - резач гасом; пробни рад 1 месец; возачка дозвола Б категорије; обука за бравара - заваривача; искуство у завривачким пословима МИГ/
МИГ/ТИГ; обезбеђен превоз.
Бесплатна публикација о запошљавању

OPPORTUNITY BANKA
АД НОВИ САД

21000 Нови Сад, Булевар ослобођења 2 А
тел. 062/636-019
e-mail: mvuckovic@obs.rs

Саветник за клијенте за агро-кредите

за рад у Сомбору, на одређено време 3 месеца

Саветник за клијенте за правна лица и
предузетнике

за рад у Сомбору, на одређено време 3 месеца
УСЛОВИ: VII/1 - IV степен стручне спреме економске струке;
послови аквизиције, проналажења клијената, продаје кредитних производа, кредитна анализа; возачка дозвола Б категорије; слање пријава путем имејла, достављање радних биографија на увид. Рок за пријављивање 31.08.2016. године.

ИСПРАВКА ОГЛАСА
“VADERTLAND REAL ESTATE & RENT A CAR” DOO
11070 Нови Београд, Гандијева 101 б/23
тел. 064/849-11-40

Оглас објављен 03.08.2016. године у публикацији “Послови”
мења се тако што уместо “Vadertland Real Estate & Rent A Car”
DOO, треба да стоји “Vaderland Real Estate & Rent A Car” DOO и
уместо имејл адресе: vaderlandbed@gmail.com треба да стоји
имејл адреса: vaderlandbgd@gmail.com.

„MMS TEAM“ DOO

22303 Нови Бановци, Бранка Радичевића 6/10
тел. 064/8599-450

Продавац - точилац моторних горива

за рад у Суботици, на одређено време 1 месец
5 извршилаца
УСЛОВИ: III степен стручне спреме у било ком занимању, без
обзира на радно искуство. Рад у сменама, ноћни рад, радно
место са повећаним ризиком. Јављање кандидата лично, на
БС МОЛ Хоргош Ауто-пут Е75, ближе информације на горенаведени број телефона. Оглас остаје отворен до 29.08.2016.
године.
17.08.2016. | Број 687 |

49

Трговина и услуге

АГЕНЦИЈА ЗА УСЛУЖНЕ АКТИВНОСТИ
ПОДРШКЕ ПОСЛОВАЊУ
„ПРОФИ ПОЛИСА“
25000 Сомбор, Војвођанска 40
тел. 065/3418-186
e-mail: profipolisa@gmail.com

Агент осигурања - администратор
пробни рад 3 месеца

УСЛОВИ: IV степен стручне спреме - економски техничар;
возачка дозвола Б категорије; основна информатичка обука
(Windows, Word, Excel, Explorer, Outlook); без обзира на радно
искуство. Доставити радну биографију на увид. Пријаве слати поштом, мејлом или се јавити на контакт телефон. Рок за
пријаву је до попуне радног места.

КГ „УЗОР“ ДОО

34000 Крагујевац, Саве Ковачевића 54
тел. 034/6337278

Зидар

„WATCHOUT SECURITY“ DOO

34000 Крагујевац, Краља Александра
Карађорђевића 132
e-mail: marketing@ws.co.rs

Пи-ар менаџер
УСЛОВИ: ВСС или ВС - менаџмент и бизнис, култура и журналистика; вештина писане и усмене комуникације; добро
познавање и разумевање међуљудских односа; знање из
области савременог пословања, преговарања и уговарања;
висок ниво познавања страног језика; познавање класичног маркетинга, комуникологије, психологије комуникација,
медија, социјалне психологије, социологије, пословног бонтона, културе облачења и знање рада на рачунару. Задужења:
остваривање сарадње са свим средствима јавног информисања, истраживање ставова и потреба одређене циљне групе, као и клијената WS-а, организовање јавних наступа, организација комуникације са окружењем. Кандидати могу своје
радне биографије да доставе на имејл адресу: marketing@
ws.co.rs, најкасније до 20.09.2016. године.

ХОТЕЛ „СРБИЈА“ АД

Тесар

11000 Београд, Устаничка 127ц

УСЛОВИ: II или III степен стручне спреме у наведеном занимању; неопходно је радно искуство у траженој струци 60
месеци; возачка дозвола Б категорије. Кандидати могу да се
јаве путем телефона: 034/6337-278, за више информација и
ради договора, најкасније до 24.08.2016. године.

Кућни мајстор за водоводне инсталације у
хотелу

„ЈУГО СПОРТ“ ДОО

34000 Крагујевац, Саве Ковачевића бб
e-mail: kg-uzor@eunet.rs

Продавац аутомобила
Сервисни саветник
УСЛОВИ: средња школа - IV степен; радно искуство више од
1 године; рад на рачунару: MS Office пакет; енглески језик почетни ниво; возачка дозвола Б категорије. Кандидати могу
своје радне биографије да доставе на мејл адресу: kg-uzor@
eunet.rs, најкасније до 24.08.2016. године.

ЕЛС ДОО БЕОГРАД

Београд, Булевар деспота Стефана 115

Радник физичко-техничког обезбеђења
10 извршилаца

УСЛОВИ: најмање III степен стручне спреме, без обзира
на занимање, лиценца за обављање послова обезбеђења,
пожељно радно искуство, у обзир долазе само кандидати који
се налазе на евиденцији Националне службе за запошљавање
дуже од 6 месеци. Разговори са кандидатима обављаће се у
просторијама послодавца, од понедељка до петка, од 8,00 до
16,00 часова, адреса: Булевар деспота Стефана 53 (на разговор понети уверење НСЗ). Конкурс је отворен до 30.09.2016.
Биографије слати на имејл: dgrahovac@elssec.rs или позвати
телефоном: 064/85-84-821 и 064/85-84-811.

Посао се не чека, посао се тражи
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на одређено време

УСЛОВИ: најмање III степен стручне спреме; 2 године радног
искуства на истим пословима; возачки испит Б категорије активан возач; ажурност и брзина при отклањању кварова.

Менаџер продаје и маркетинга
на одређено време

УСЛОВИ: VII степен стручне спреме; радно искуство 3 године на истом радном месту; активно знање енглеског језика;
обавезна информатичка писменост (информације и комуникацијске технологије и друштвене мреже, обрада текста,
табличне калкулације, презентације, базе података); возачка дозвола Б категорије - активан возач; професионалност и
спремност на тимски рад.
ОСТАЛО: Заинтересовани кандидати пријаве могу слати на
имејл: posao@hotelsrbija.com или доставити писану биографију на рецепцију хотела, са напоменом „За кадровску службу“. На разговор ће бити позвани кандидати које одабере
стручни тим хотела.

УДРУЖЕЊЕ „ПРЕВЕНТ“

21000 Нови Сад, Косовска 13/3
e-mail: office@prevent.org.rs

Асистент/асистенткиња на пројекту
на одређено време 6 месеци

УСЛОВИ: VII/1, VI/2, VI/1, V и IV степен стручне спреме, матурант гимназије; напредно коришћење интернета. Потребно
је послати скенирану диплому, радну биографију, пропратно
писмо и уверење Националне службе за запошљавање да је
кандидат на евиденцији најмање 6 месеци. Јављање кандидата на горенаведену мејл адресу. Рок за пријаву: до 10.09.2016.
Национална служба за запошљавање • www.nsz.gov.rs
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ЖГП БЕОГРАД

11030 Београд - Чукарица, Водоводска 160
тел. 011/2510-842
e-mail: cosixtijana681@gmail.com

Кувар/куварица за рад на терену
на одређено време 12 месеци

УСЛОВИ: VII/1, VI/2, VI/1, V, IV степен - кувар, III степен кувар једноставних јела и II степен - помоћни кувар; пробни рад 1 месец. Рад је ван просторија послодавца, теренски,
обезбеђен смештај и превоз. Кандидати треба да се јаве на
горенаведени број телефона. Рок за пријаву: до 09.09.2016.

Mедицина
ДОМ ЗДРАВЉА
“1. ОКТОБАР”

26360 Пландиште, Карађорђева 13
тел. 013/861-230

Медицински техничар

на одређено време до 31.12.2016. године
2 извршиоца
Опис послова: Врши стручну помоћ при пружању услуга
здравствене заштите, интервенцијама које се раде, као и прегледа. Даје ињекције и прописану терапију пацијентима, врши
превијање уз надзор доктора медицине. Узима биолошки
материјал за лабораторијске анализе, учествује у спровођењу
мера реанимације. Одржава инструментарију у исправном
стању и у стању употребљивости. Стара се о попуни материјала потребног за нормално обављање послова, одговара за
чистоћу и ред, обавља потребне административне послове.
Прима болеснике, врши отварање и сређивање болесничких
картона, контролише здравствене књижице, попуњава упуте,
наплаћује услуге од лица без осигурања, наплаћује партиципацију. Уредно води листу боловања пацијената по лекарима,
протокол болесника дневне евиденције, месечне евиденције
и сву другу потребну прописану документацију, по потреби
ради у превијалишту. Ради и друге послове из свог делокруга рада по налогу, главне медицинске сестре-техничара Дома
здравља, начелника службе и директора, којима непосредно
одговара за свој рад.
УСЛОВИ: завршена средња медицинска школа, IV степен
стручне спреме. Уз пријаву са кратком биографијом, адресом и контакт телефоном приложити: оверену фотокопију
дипломе, оверену фотокопију уверења о положеном стручном испиту.

Возач санитетског возила

на одређено време до 31.12.2016. године
2 извршиоца
Опис послова: вози екипу хитне помоћи, превози болеснике и поврђене до стационарних установа, ставља повређене на носила у возило и из возила у одговарајућу установу,
по потреби превози болеснике на специјалистићке прегледе
Дома здравља, као и раднике Дома здравља на терен, ради
сменски према утврђеном распореду, стара се да му поверено возило буде комплетно медицински опремљено, одржава
возило у исправном стању, пере и дезинфикује, мења уље,
Бесплатна публикација о запошљавању

подмазује, обавља ситне механичарске поправке, контролише електро уређаје и инсталације, води бригу о редовном
сервисирању и техничком прегледу, води књигу одржавања
возила и бележи кварове, замене делова, потрошни материјал, гуме, потрошњу горива, пређену километражу, врши
фактурисање за пружене услуге, одговоран је за возило за
које је задужен, ради и друге послове из свог делокруга по
налогу директора, за свој рад одговара лекару опште медицине, шефу службе и директору.
УСЛОВИ: завршена средња стручна спрема, положен возачки испит Б категорије. Уз пријаву са кратком биографијом,
адресом и контакт телефоном приложити: оверену фотокопију дипломе, оверену фотокопију возачке дозволе, изјаву о
здравственој способности за тражене послове. Изабрани кандидат биће у обавези да приликом заснивања радног односа
достави уверење о здравственој способности.
ОСТАЛО: Пријаве слати на адресу ДЗ Пландиште, 26360
Пландиште, Карађорђева 13, са назнаком „Оглас“. Рок за подношење пријава је 8 дана од објављивања огласа у публикацији „Послови“. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се
разматрати.

СПЕЦИЈАЛНА БОЛНИЦА ЗА
ПЛУЋНЕ БОЛЕСТИ
“ОЗРЕН”

18230 Сокобања, Насеље Озрен бб
тел. 018/830-927

Медицинска сестра - техничар општег смера
УСЛОВИ: завршена средња медицинска школа - општи смер;
положен стручни испит; лиценца за рад у струци или решење
о упису у комору медицинских сестара и здравствених техничара. Као доказе о испуњености ових услова кандидати су
дужни да доставе: пријаву на конкурс са кратком биографијом,
бројем телефона и адресом; оверену фотокопију дипломе о
завршеној средњој медицинској школи - општи смер; оверену
фотокопију уверења о положеном стручном испиту; оверену
фотокопију лиценце за рад у струци или оверену фотокопију
решења о упису у именик коморе. Пријаве кандидата које не
садрже тражену документацију сматраће се непотпуним и
неће бити разматране. Пријаве које пристигну по истеку овог
рока сматраће се неблаговременим и неће бити разматране.
Пријаве на оглас достављати у затвореним ковертама путем
поште на горенаведену адресу, уз напомену “Пријава на оглас
за сестру” или лично у просторијама болнице.

Радник за рад на пословима књиговође
УСЛОВИ: завршена средња економска школа; радно искуство
од најмање једне године; добро познавање рада на рачунару. Као доказе о испуњености ових услова кандидати су дужни да доставе: пријаву на конкурс са кратком биографијом,
бројем телефона и адресом; оверену фотокопију дипломе о
завршеној средњој економској школи; потврду послодавца о
стеченом радном искуству. Пријаве кандидата које не садрже
тражену документацију сматраће се непотпуним и неће бити
разматране. Пријаве које пристигну по истеку овог рока сматраће се неблаговременим и неће бити разматране. Пријаве
на оглас достављати у затвореним ковертама путем поште на
горенаведену адресу, уз напомену „Пријава на оглас за књиговођу“ или лично у просторијама болнице.
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АПОТЕКА СМЕДЕРЕВО

11300 Смедерево, Носилаца Албанске споменице 5
тел. 026/641-070

Помоћни радник - спремачица

на одређено време 6 месеци, по основу повећаног
обима посла
УСЛОВИ: завршена основна школа. Документација коју кандидат треба да приложи уз пријаву је: CV - биографија, сведочанство о завршеној основној школи, фотокопија личне карте, извод из матичне књиге рођених (не старије од 6 месеци
од дана објављивања огласа), уверење о држављанству (не
старије од 6 месеци од дана објављивања огласа), лекарско
уверење подноси кандидат који буде изабран по конкурсу,
пожељна је возачка дозвола Б категорије. Рок за подношење
пријава је 8 дана од дана објављивања огласа у публикацији
“Послови”. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати. Кандидати који испуњавају услове могу бити позвани на разговор ради пружања додатних информација. Одлука
о избору ће бити објављена на сајту ЗУ Апотека Смедерево:
www.apotekasmederevo.co.rs. Пријаву са потребном документацијом доставити путем поште или лично на горенаведену
адресу.

ПОНИШТЕЊЕ ОГЛАСА
ДОМ ЗДРАВЉА АЛЕКСИНАЦ

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

Оглас објављен 03.08.2016. године у публикацији “Послови”,
поништава се у целости.

СПЕЦИЈАЛНА БОЛНИЦА ЗА
ИНТЕРНЕ БОЛЕСТИ
ВРЊАЧКА БАЊА

36210 Врњачка Бања, 8. марта 12

Медицинска сестра - техничар

на одређено време од две године, пробни рад
један месец, на Одсеку за нефрологију
Опис посла: спроводи општу негу болесника (одржава хигијену болесника и његове околине, храњење болесника, испомоћ лекару код прегледа болесника, обавља медицинско
- техничке радње), припрема санитетски материјал, прибор
и инструменте за дезинфекцију и стерилисање, прикупља
излучевине болесника за преглед и лабораторијске анализе,
предузима потребне мере за спречавање интрахоспиталне
инфекције, учествује у подели терапије и у спровођењу специјалне неге болесника по потреби, по потреби иде у пратњу
болесника, води медицинску и другу документацију; у јединицама интезивне неге спроводи општу и специјалну негу
болесника, интезивно прати виталне функције болесника,
непосредно или преко монитора и води прописане евиденције свих релевантних вредности функција виталних органа
болесика, води потребну медицинску и другу документацију,
обавља и друге послове из своје струке као и друге послове
по налогу претпостављених и директора.

Медицинска сестра - техничар

на одређено време од две године, пробни
рад један месеца, на Одељењу палијативног
збрињавања
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Опис посла: пријем пацијената на одељење и смештај у
болесничку постељу, нега болесника (намештање и пресвлачење кревета, пресвлачење болесника, умивање болесника, купање болесника, промена положаја тела болесника,
превенција декубитиса), спровођење хигијене код тешког
покретног и непоктерног болесника и давање посуде за физиолошке потребе, праћење, мерење и евидентирање основних виталних функција (температура, пулс, давање крви,
крвни притисак, телесна маса, висина тела, обим дела тела,
сакупљање мокраће у току 12-24 сата - диуреа, број столица, снимање електрокардиограма - ЕКГ, праћење функција
преко електронских медицинских уређаја - мониторинга),
врши узимање крви глукомером за контролу шећера у крви,
исхрана пацијента - природним и вештачким путем, сређује и
пакује историје болести за визиту, прати визиту од почетка до
краја, асистира лекару при прегледу пацијената у току визите (подизање и спремање непокретног болесника или тешко
покретног), пише требовања лекова и требује лекове из апотеке, врши поделу пероралне и парентералне терапије, даје и
укључује инфузију, укључује пацијенту инхалације, укључује
пацијенту оксигене терапије, требује крв и укључује транфузију крви и крвних деривата, ради клизме пацијенту, врши
стављање и замену уринарног катетара, врши пласирање и
замену брауниле, узима материјал и носи на преглед, подиже резултате и уписује у одређени образац (крв, мокраћу,
столицу, секрет, испљувак, брисеве), припреме пацијенте за
одређене дијагностичке процедуре и испитивања (рентген,
ултразвук, ендоскопске дијагностике) и вођење пацијената,
вођење пацијената у другу службе на специјалистичко - консултативне прегледе, транспорт пацијената у друге установе
и пратња медицинског техничара (скенер, магнет, дијализа,
конзилијум, пријем и смештај у другу установу), припрема
болесника, приборе и материјале и асистирање лекару при
разним пункцијама (абдоминалне, стерналне и др.), учешће у
реанимацији болесника, аспирација секрета болесника, ради
венепункцију, промене и одржавање анус - кесе, стављање
сукције, обрада усне дупље, прање и дезинфекција (маски за
инхалацију ноћних судова), води основну медицинску документацију за своје одељење, одржава своја средства за рад,
врши припрему пацијента за отпуст након завршеног лечења,
збрињава леш и врши транспорт до капеле, врши здравствено-васпитни рад пацијената и породице, као и друге послове
по налогу претпостављених и директора.
УСЛОВИ: Поред општих услова прописаних Законом о раду
(“Сл. гласник РС”, број 24/05, 61/05, 54/09, 32/13 и 75/14), кандидат мора да испуњава и посебне услове: IV степен стручне
спреме, средња медицинска школа општег смера и положен
стручни испит за медицинску сестру. Кандидати уз пријаву
подносе: уверење о држављанству (оригинал или копију не
старију од шест месеци); потврду да нису осуђивани; оверену копију дипломе о завршеној средњој медицинској школи;
оверену копију уверења о положеном стручном испиту за
медицинску сестру; копију извода из матичне књиге венчаних
ако је кандидат променио презиме; европски CV на српском
језику. Пријаве са документацијом доставити лично или препоручено, на адресу: Специјална болница за интерне болести
Врњачка Бања, 36210 Врњачка Бања, 8. марта 12. Непотпуне
и неблаговремене пријаве неће се разматрати. Рок за подношење пријава је 8 дана од дана објављивања огласа у публикацији “Послови”. Кандидати који испуњавају услове огласа могу бити позвани на разговор ради пружања додатних
информација. Приликом заснивања радног односа изабрани
кандидат дужан је да достави лекарско уверење као доказ
о здравственој способности за обављање послова за које је
Национална служба за запошљавање • www.nsz.gov.rs
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заснива радни однос. Оглас је објављен и сајту Министарства
здравља РС. Одлука о избору кандидата биће донета у року
од 30 дана од дана истека рока за пријаву кандидата. Кандидати који не буду примљени могу захтевати повраћај конкурсне документације. За све информације можете се обратити на
број телефона: 036/613-450.

СПЕЦИЈАЛНА БОЛНИЦА ЗА
ЦЕРЕБРАЛНУ ПАРАЛИЗУ И
РАЗВОЈНУ НЕУРОЛОГИЈУ

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

Виши физиотерапеут

на одређено време по основу замене привремено
одсутног запосленог
УСЛОВИ: виша медицинска школа, одсек физиотерапеута;
положен стручни испит, лиценца за рад; радно искуство - 6
месеци. Кандидати су обавезни да доставе писану пријаву на
оглас са краћом биографијом. Уз пријаву се подносе оверене
фотокопије: дипломе о завршеној школи, извода из матичне
књиге рођених, уверења о држављанству, потврда да се против лица не води судски поступак, доказ о радном искуству,
уверење о положеном стручном испиту. Пријаве са потребном документацијом достављају се у затвореним ковертама,
на адресу: Специјална болница за церебралну парализу и развојну неурологију - правна служба, Београд, Сокобањска 17а.
Рок за пријављивање на конкурс је 8 дана од дана објављивања огласа у публикацији “Послови”.

ИНСТИТУТ ЗА ВИРУСОЛОГИЈУ,
ВАКЦИНЕ И СЕРУМЕ „ТОРЛАК”

11000 Београд, Војводе Степе 458
тел. 064/846-6429

Монтер централног грејања
на одређено време

УСЛОВИ: III, IV, V степен стручне спреме машинске струке;
минимум 1 година радног искуства на пословима одржавања
централног грејања; руковање парним котловима са аутоматским управљањем. Kандидати пријаве могу послати поштом
или на имејл: bkozma@torlak.rs, у року од 15 дана од дана
објављивања конкурса у публикацији “Послови”.

ДОМ ЗДРАВЉА АЛИБУНАР

26310 Алибунар, Трг слободе 8

Директор

на период од 4 године
УСЛОВИ: За директора може бити именовано лице које
поред општих услова прописаних законом испуњава и следеће посебне услове: доктор медицине, доктор стоматологије
или дипл. фармацеут и положен стручни испит или дипломирани правник или дипломирани економиста са завршеном
едукацијом из здравственог менаџмента; да има најмање пет
година радног стажа у области здравствене заштите, од тога
најмање три године радног стажа на руководећем месту; да
није правоснажном судском одлуком осуђен за кривично дело
против здравља људи, против имовине и против службене дужности. Уколико за директора није именовано лице са
високом стручном спремом здравствене струке, већ лице са
Бесплатна публикација о запошљавању

завршеном високом стручном спремом друге струке, помоћник директора за здравствену делатност мора бити лице са
високом школском спремом здравствене струке. Директор ДЗ
именује се на период од четири године, највише два пута узастопно. Рок за подоношење пријава на конкурс је 15 дана од
дана објављивања. Кандидати уз пријаву на конкурс подносе следеће доказе о испуњености услова: кратку биографију,
оверену фотокопију дипломе, оверену фотокопију уверења
о положеном стручном испиту, оверену фотокопију уверења
о завршеној едукацији из области менаџмента у здравству,
уколико је кандидат дипломирани правник или дипломирани
економиста, потврду о радном стажу у области здравствене
заштите, доказ да не постоји сукоб интереса из члана 130 став
6 Закона о здравственој заштити РС (изјава учесника по конкурсу), извод из казнене евиденције да лице није осуђивано
за кривично дело против здравља људи, против имовине и
против службене дужности. Пријаве са потребном документацијом о испуњености услова доставити на горенаведену адресу, са назнаком „Јавни конкурс за директора Дома здравља
Алибунар - не отварати“. Одлука о избору кандидата донеће
се у року од 30 дана од дана истека рока за подношење пријава. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће бити узете у
разматрање.

АПОТЕКА “НЕВА ЛЕК”

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

Фармацеутски техничар
на одређено време

УСЛОВИ: IV степен, фармацеутски техничар (IV степен стручне спреме), радно искуство није битно; основна информатичка обука (Windows, Word, Excel, Explorer, Outlook), рад у сменама, пробни рад месец дана. Напомена: потребна лиценца
за фармацеутског техничара. Лице за контакт - Милена Војка
Шкрбић, јављање кандидата на број телефона: 063/255-736,
достављање радних биографија на увид: apotekanevalek@
gmail.com.

ИНСТИТУТ ЗА ЗДРАВСТВЕНУ
ЗАШТИТУ ДЕЦЕ И
ОМЛАДИНЕ ВОЈВОДИНЕ

21000 Нови Сад, Хајдук Вељкова 10

Доктор медицине

у Служби дечје анестезиологије, интензивне
терапије и терапије бола на Клиници за дечју
хирургију, на одређено време до повратка на рад
привремено спречене запослене са боловања
дужег од 30 дана на терет фонда, са пробним
радом од 1 месеца
Опис послова: под надзором начелника одељења, шефа
одсека и осталих специјалиста одељења обавља све послове везане за медицинску обраду поверених му болесника
(пријем, клинички преглед), све послове везане за одређене терапијске захтеве; прати рад на одељењу кроз визите, а
поред тога има и одређене болеснике које обрађује уз помоћ
старијих лекара; учествује у обезбеђењу перманентне службе; обавља и друге послове из свог делокруга рада по налогу
непосредног руководиоца; за свој рад одговоран је непосредном руководиоцу.
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УСЛОВИ: Кандидати морају да испуњавају опште услове прописане законом, као и следеће посебне услове: да поседују
високу стручну спрему - VII/1 степен; завршен медицински
факултет; положен стручни испит за звање доктора медицине; лиценца за рад (издата од надлежне коморе или решење
о упису у именик коморе). Уз пријаву се подносе у оригиналу
или овереној копији, следећа документа: диплома о завршеном медицинском факултету; уверење о положеном стручном
испиту; дозвола за рад; лиценца издата од надлежне коморе
или решење о упису у именик коморе; уверење да се против
кандидата не води кривични поступак (уверење суда, не старије од 6 месеци); уверење да кандидат није осуђиван (из
полицијске управе, не старије од 6 месеци); доказ о радном
искуству, уколико га кандидат поседује (оверена копија радне
књижице, уговор о раду, потврда послодавца); кратка биографија (Curriculum Vitae, CV), са адресом, контакт телефоном,
имејл адресом. Пријавом на оглас кандидат даје своју сагласност за обраду података о личности у сврхе избора за пријем у
радни однос. Подаци се не могу користити у друге сврхе. Приликом заснивања радног односа, кандидат је дужан да достави лекарско уверење о здравственој способности за послове
које ће обављати и фотокопију личне карте. Кандидати који
испуњавају услове из огласа могу бити позвани на разговор
ради пружања додатних података који могу бити важни за
одлуку о пријему (претходно искуство у раду, просечна оцена у току школовања, додатно образовање или оспособљености, дужина трајања школовања...). Утврђивање ранг-листе кандидата и предлагање директору кандидата за пријем
извршиће комисија именована посебним решењем директора. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се разматрати.
Пријаве се предају у затвореној коверти лично или поштом на
адресу Института, са назнаком “Пријава на оглас за пријем у
радни однос доктора медицине за рад у Служби дечје анестезиологије, интензивне терапије и терапије бола”.

„КОНАК“ ДОМ ЗА СТАРА ЛИЦА

21208 Сремска Каменица, Трг краља Петра I 3
тел. 064/9698-924
e-mail: gerentokonak@gmail.com

Физиотерапеут

на одређено време, 3 месеца
УСЛОВИ: VI/1 степен - физиотерапеут или IV степен - физиотерапеутска сестра; пробни рад 1 месец; рад у сменама.

Медицинска сестра

на одређено време, 3 месеца
2 извршиоца
УСЛОВИ: IV степен - медицинска сестра; пробни рад 1 месец;
рад у сменама; ноћни рад.
ОСТАЛО: Јављање кандидата на горенаведени број телефона. Рок за пријаву: до 01.10.2016. године.

ИНСТИТУТ ЗА ЗДРАВСТВЕНУ
ЗАШТИТУ ДЕЦЕ И
ОМЛАДИНЕ ВОЈВОДИНЕ

21000 Нови Сад, Хајдук Вељкова 10

Медицинска сестра - техничар

на Одељењу за интензивну негу и терапију Службе за интензивну негу и терапију и неонатологију Стационара Клинике
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за педијатрију, на одређено време до повратка запослене са
боловања
Опис посла: спроводи негу болесника; брине се о пријему,
нези и отпусту болесника; даје терапију и прати болесника
на дијагностичке претраге; узима и шаље материјал на лабораторијске анализе; ради и друге послове из свог делокруга,
а по налогу непосредног руководиоца; учествује у сменском
раду; за свој рад одговорна је непосредном руководиоцу,
главној сестри Клинике и Института.
УСЛОВИ: Кандидати морају да испуњавају опште услове прописане законом, као и следеће посебне услове: средња стручна спрема - IV степен; завршена средња медицинска школа, педијатријски или општи смер; положен стручни испит;
лиценца за рад. Уз пријаву се подносе, у оригиналу или
овереној копији, следећа документа: диплома о завршеној
средњој медицинској школи; уверење о положеном стручном
испиту; дозвола за рад - лиценца издата од надлежне коморе
или Решење о упису у именик коморе; уверење да се против
кандидата не води кривични поступак (уверење суда, не старије од 6 месеци); уверење да кандидат није осуђиван (из
полицијске управе, не старије од 6 месеци); кратка биографија (Curriculum Vitae, CV), са адресом, контакт телефоном,
имејл адресом. Пријавом на оглас кандидат даје своју сагласност за обраду података о личности у сврхе избора за пријем у
радни однос. Подаци се не могу користити у друге сврхе. Приликом заснивања радног односа, кандидат је дужан да достави лекарско уверење о здравственој способности за послове
које ће обављати и фотокопију личне карте. Кандидати који
испуњавају услове из огласа могу бити позвани на разговор
ради пружања додатних података који могу бити важни за
одлуку о пријему (претходно искуство у раду, просечна оцена
у току школовања, додатно образовање или оспособљености,
дужина трајања школовања...).
ОСТАЛО: Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се разматрати. Пријаве се предају у затвореној коверти, лично или
поштом, на адресу Института, са назнаком “Пријава на оглас
за пријем једне медицинске сестре - техничара на Одељењу
за интензивну негу и терапију”.

ОПШТА БОЛНИЦА КРУШЕВАЦ
37000 Крушевац, Косовска 16
тел. 037/414-000, 421-826

Фармацеутски техничар

за рад у болничкој апотеци, на одређено време до
повратка запослене са неплаћеног одсуства или
престанка радног односа
УСЛОВИ: IV степен стручне спреме, завршена средња медицинска школа фармацеутског смера и положен стручни испит;
поседовање лиценце за рад или решење о упису у комору.
Кандидати подносе: молбу за пријем и биографију, са адресом, контакт телефоном, фотокопију личне карте или очитане податке са личне карте (уколико је чипована), фотокопију
извода из матичне књиге венчаних (уколико су сведочанства, дипломе или уверења издата на девојачко презиме),
оверену фотокопију дипломе, оверену фотокопију уверења
о положеном стручном испиту, оверену фотокопију лиценце
или решења о упису у именик одговарајуће коморе. Пријавом
на оглас кандидат даје своју сагласност за обраду података
о личности у сврху избора за пријем у радни однос. Подаци се не могу користити у друге сврхе. Изабрани кандидати
Национална служба за запошљавање • www.nsz.gov.rs

Медицина

пре заснивања радног односа дужни су да доставе лекарско
уверење као доказ о здравственој способности за послове за
које се заснива радни однос. Пријаве слати на горенаведену адресу. Уколико изабрани кандидат не достави наведена
документа у остављеном року, са њим се неће закључити
уговор о раду. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се
разматрати. Пријаве слати у затвореној коверти, са назнаком
“За конкурс”.

СПЕЦИЈАЛНА БОЛНИЦА ЗА РЕХАБИЛИТАЦИЈУ
„БАЊА КАЊИЖА“
24420 Кањижа, Народни парк бб

Финансијско-рачуноводствени аналитичар
на одређено време до престанка мировања
радног односа одсутном раднику, за
потребе немедицинског сектора, у Одељењу
рачуноводствених и финансијских послова

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме економског смера,
дипломирани економиста; 3 године радног искуства у струци; познавање рада на рачунару. Уз пријаву са кратком биографијом кандидат треба да достави и оверену фотокопију
дипломе о стеченом одговарајућем образовању. Непотпуне
и неблаговремене пријаве неће бити узете у разматрање.
Пријаве са потребном документацијом доставити на горенаведену адресу, са назнаком „Пријава на оглас за пријем у радни однос за финансијко-рачуноводственог аналитичара”.

ДОМ ЗДРАВЉА РАКОВИЦА

11090 Београд, Краљице Јелене 22

Доктор специјалиста опште медицине
УСЛОВИ: VII/2 степен стручне спреме, медицински факултет, специјализација из опште медицине, положен стручни
испит, дозвола за рад (лиценца) или решење о упису у комору, познавање рада на рачунару, пожељно радно искуство на
наведеним пословима, пробни рад 2 месеца.
ОСТАЛО: Кандидати су у обавези да уз пријаву доставе: фотокопију дипломе о завршеном медицинском факултету, фотокопију уверења о положеном стручном испиту, фотокопију
дипломе о завршеној специјализацији из опште медицине,
фотокопију дозволе за рад - лиценца издата од надлежне
коморе (ако је кандидат у радном односу) или решење о упису у комору (ако кандидат није у радном односу), уверење да
кандидат није осуђиван (издаје МУП, не старије од 6 месеци), уверење да се против кандидата не води истрага и кривични поступак (потврду издаје суд, не старије од 6 месеци),
кратку биографију са адресом и контакт телефоном. Рок за
пријављивање је 8 дана од дана објављивања огласа у публикацији НСЗ “Послови”. Непотпуне и неблаговремене пријаве се неће разматрати. Кандидати који испуњавају услове
огласа могу бити позвани на разговор ради пружања додатних информације и провере стручног знања који су важни за
доношење одлуке о пријему. Кандидат који буде изабран, пре
закључивања уговора дужан је да достави доказ о здравственој способности за рад на наведеним пословима. Одлука о
избору ће бити објављена на огласној табли поред писарнице
у приземљу Дома здравља Раковица. Пријаве слати поштом
на горенаведену адресу, са назнаком “За оглас” или лично
доставити у писарницу Дома здравља Раковица.
Бесплатна публикација о запошљавању

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

Доктор опште медицине
пробни рад три месеца
2 извршиоца

УСЛОВИ: медицински факултет; просечна оцена најмање
8; обављен лекарски стаж; положен стручни испит за доктора медицине; знање енглеског језика. Кандидати подносе: пријаву са кратком биографијом, фотокопију дипломе о
завршеном медицинском факултету, фотокопију уверења о
положеном стручном испиту за доктора медицине, фотокопију извода из матичне књиге рођених/венчаних, фотокопију
личне карте.

Медицинска сестра - техничар

за послове здравствене неге хоспитализованих
болесника, на одређено време од 12 месеци, због
повећаног обима посла, пробни рад три месеца
УСЛОВИ: медицинска школа - општи смер; положен стручни испит за медицинску сестру техничара; лиценца Коморе
медицинских сестара и здравствених техничара Србије. Кандидати подносе: пријаву са кратком биографијом, фотокопију
дипломе о завршеној медицинској школи, фотокопију уверења о положеном стручном испиту за медицинску сестру техничара, фотокопију лиценце Коморе медицинских сестара
и здравствених техничара Србије, фотокопију извода из матичне књиге рођених/венчаних, фотокопију личне карте.
ОСТАЛО: Пријаве са неопходним прилозима подносе се на
наведену адресу Института, са назнаком “Пријава на оглас”.
Неблаговремене и непотпуне пријаве неће бити узимане у
разматрање. На разговор ће бити позвани само кандидати
који уђу у ужи избор.

ДОМ ЗДРАВЉА ТУТИН

36320 Тутин, Богољуба Чукића 12
тел. 020/812-129

Гинеколошко - акушерска сестра
УСЛОВИ: Поред општих услова прописаних Законом о раду,
кандидати треба да испуњавају и следеће услове: IV степен, завршена средња медицинска школа и положен стручни
испит. Уз молбу кандидати треба да приложе следећу документацију: оверену фотокопију дипломе о завршеној школи,
уверење о положеном стручном испиту, извод из матичне
књиге рођених - венчаних, извод из евиденције незапослених, биографију са адресом и телефоном. Молбе се предају
Служби за опште и правне послове Дома здравља Тутин, у
року од 8 дана од дана објављивања. Пријаве слати на горенаведену адресу, са назнаком “Оглас за пријем у радни однос”
или лично доставити у писарницу ДЗ Тутин.

УСТАНОВА СОЦИЈАЛНЕ ЗАШТИТЕ
„VITA MEDIALIS“

11000 Београд, Јованке Радаковић 23
тел. 063/818-5833

Медицинска сестра - техничар
на одређено време
2 извршиоца
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УСЛОВИ: IV степен стручне спреме, медицинска сестра, радно
искуство није обавезно. Рад у сменама, ноћни рад, смене од
12 сати, па слободан дан, пробни рад 2 дана.

Гроцка, Српско-грчког пријатељства 17

Неговатељица

у Служби за здравствену заштиту одраслих са
кућним лечењем

УСЛОВИ: радно искуство није обавезно. Рад у сменама, ноћни
рад, смене од 12 сати, па слободан дан, пробни рад 2дана.

УСЛОВИ: Поред општих услова за заснивање радног односа
утврђених законом, кандидати треба да испуњавају и следеће
посебне услове: завршен медицински факултет (звање доктор медицине, VII/1 степен стручне спреме), положен стручни
испит, лиценца за рад, познавање рада на рачунару, положен возачки испит Б категорије. Кандидат уз пријаву подноси следећу документацију: фотокопију дипломе о завршеном
факултету, фотокопију потврде о положеном стручном испиту, фотокопију дозволе за рад - лиценце издате од надлежне
лекарске коморе, фотокопију возачке дозволе, фотокопију
личне карте, кратку биографију са навођењем степена познавања рада на рачунару и са тачном адресом и контакт телефоном.

на одређено време

ОСТАЛО: Уговори на одређено време ће се продужавати.
Јављање кандидат на контакт телефон.

ДОМ ЗДРАВЉА
НОВИ БЕОГРАД

11070 Нови Београд, Гоце Делчева 30

Доктор медицине

на одређено време ради замене привремено
одсутног запосленог
УСЛОВИ: медицински факултет, положен стручни испит.
Пријаве са кратком биографијом, адресом, контакт телефоном и неовереним фотокопијама докумената којима се
доказује испуњеност услова конкурса предају се преко писарнице Дома здравља (III спрат, соба број 3) на наведеној адреси, са назнаком за који конкурс се подноси пријава. Одлука
о избору ће бити објављена на огласној табли поред писарнице, а изабрани кандидат ће бити лично обавештен путем
телефона.

ДОМ ЗА СТАРЕ “ПАДИНА” ДОО

11000 Београд, Цветанова ћуприја 111 В
тел. 011/346-2092

Медицинска сестра - техничар
2 извршиоца

УСЛОВИ: завршена средња медицинска школа.

Неговатељица
2 извршиоца

ДОМ ЗДРАВЉА ГРОЦКА
Доктор медицине

Здравствени сарадник - дипломирани логопед,
односно мастер дефектолог логопед
у Служби за здравствену заштиту деце са
развојним саветовалиштем

УСЛОВИ: Поред општих услова за заснивање радног односа
утврђених законом, кандидати треба да испуњавају и следеће
посебне услове: завршен дефектолошки факултет - смер
логопедија (звање дипломирани логопед, односно мастер
дефектолог логопед са VII/1 степеном стручне спреме), положен државни стручни испит, једна година радног искуства у
струци у здравственој делатности, познавање рада на рачунару. Кандидат уз пријаву подноси следећу документацију:
фотокопију дипломе о завршеном дефектолошком факултету
- смер логопедија, фотокопију потврде о положеном стручном
испиту, фотокопију личне карте, фотокопију радне књижице
као доказ о оствареном радном стажу у струци у здравственој
делатности, кратку биографију са навођењем степена познавања рада на рачунару и тачном адресом и контакт телефоном.

Административни радник, администратор
компјутерског система - информатичар

УСЛОВИ: без обзира на степен стручне спреме; обавезно
искуство на сличним пословима најмање 6 месеци.

у Заједничким службама за правно-кадровске и
опште послове

ОСТАЛО: Кандидати се могу пријавити путем телефона:
011/346-2092, Љуба или Јармила. Рок трајања конкурса је 15
дана.

Београд - Палилула, Драгиње Адамовић 107М
тел. 011/2758-268
e-mail: rezultatidom@gmail.com

УСЛОВИ: Поред општих услова за заснивање радног односа
утврђених законом, кандидати треба да испуњавају и следеће
посебне услове: да имају завршену високу пословну школу
струковних студија - смер пословна информатика и е-бизнис
са VI степеном стручне спреме. Кандидат уз пријаву подноси следећу документацију: фотокопију дипломе о завршеном
високој пословној школи струковних студија - смер информатика и е-бизнис са VI степеном стручне спреме, фотокопију
личне карте, кратку биографију са тачном адресом и контакт
телефоном.

Медицинска сестра - техничар

Медицинска сестра - техничар општег смера

УСЛОВИ: IV степен стручне спреме, медицинска сестра; IV степен стручне спреме, медицински техничар; положен стручни
испит. Рок за пријављивање је 8 дана од дана објављивања
огласа. Кандидати се могу пријавити на имејл: rezultatidom@
gmail.com или путем телефона: 011/2758-268.

УСЛОВИ: Поред општих услова за заснивање радног односа
утврђених законом, кандидати треба да испуњавају и сле-
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2 извршиоца
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деће посебне услове: да имају завршену средњу медицинску
школу општег смера (звање медицинска сестра - техничар,
општи смер са IV степеном стручне спреме), положен стручни
испит, лиценца за рад, познавање рада на рачунару, положен возачки испит Б категорије. Кандидат уз пријаву подноси следећу документацију: фотокопију дипломе о завршеној
средњој медицинској школи општег смера, фотокопију потврде о положеном стручном испиту, фотокопију дозволе за рад
- лиценце издате од надлежне лекарске коморе, фотокопију
личне карте, фотокопију возачке дозволе, кратку биографију
са навођењем степена познавања рада на рачунару и са тачном адресом и контакт телефоном.

Педијатријска сестра

у Служби за здравствену заштиту деце са
развојним саветовалиштем
УСЛОВИ: Поред општих услова за заснивање радног односа
утврђених законом, кандидати треба да испуњавају и следеће
посебне услове: да имају завршену средњу медицинску школу, педијатријског смера (звање педијатријска сестра са IV
степеном стручне спреме); положен стручни испит; лиценцу
за рад; познавање рада на рачунару; положен возачки испит
Б категорије. Кандидат уз пријаву, подноси следећу документацију: фотокопију дипломе о завршеној средњој медицинској
школи - педијатријског смера, фотокопију потврде о положеном стручном испиту, фотокопију дозволе за рад - лиценце издате од надлежне лекарске коморе, фотокопију личне
карте, фотокопију возачке дозволе, кратку биографију са
навођењем степена познавања рада на рачунару и са тачном
адресом и контакт телефоном.
ОСТАЛО: Рок за подношење пријава је 8 дана од дана
објављивања у публикацији „Послови“. Пријаве се подносе на адресу: Гроцка, Улица српско-грчког пријатељства 17
или непосредно у канцеларији писарнице Правно-кадровске
службе Дома здравља. Пријаве поднете мимо означеног рока
и без потпуне документације неће се узимати у разматрање.
Како се достављена документација не враћа кандидатима,
иста не мора бити оверена. Одлука о избору биће објављена
на огласној табли ДЗ Гроцка, а информације се могу добити у
Правно-кадровској служби ДЗ Гроцка.

ОПШТА БОЛНИЦА ЛОЗНИЦА
15300 Лозница, Болничка 65

Доктор медицине

на одређено време од 6 месеци, због повећаног
обима посла
8 извршилаца
УСЛОВИ: кандидат мора да испуњава опште услове прописане законом; да има VII/1 степен стручне спреме, завршен
медицински факултет; положен стручни испит.

Дипломирани фармацеут - биохемичар

на одређено време од 6 месеци, због повећаног
обима посла
УСЛОВИ: кандидат мора да испуњава опште услове прописане законом; да има VII/1 степен стручне спреме, завршен
фармацеутски факултет, смер биохемичар; положен стручни
испит.
ОСТАЛО: Кандидати уз пријаву на оглас треба да приложе
следеће доказе о испуњавању услова: оригинал или овереБесплатна публикација о запошљавању

ну копију дипломе о завршеном одговарајућем факултету и
оригинал или оверену копију уверења о положеном стручном
испиту. Рок за подношење пријава са краћом биографијом и
доказима о испуњености услова је 8 дана од дана објављивања огласа. Пријаве се подносе поштом или лично на адресу
ОБ Лозница, сваког радног дана од 7 до 15 часова, са назнаком: „За оглас - не отварати”. Непотпуне и неблаговремене
пријаве неће се разматрати.

ОПШТА БОЛНИЦА ПОЖАРЕВАЦ

12000 Пожаревац, Братства и јединства 135
тел. 012/550-111

Лекар опште медицине

за рад у Служби за пријем и збрињавање
ургентних стања, на одређено време 3 месеца,
због повећаног обима посла
2 извршиоца
Опис послова: прегледа и обрађује болеснике на одељењу
(пише историје болести, задужује потребне лабараторијске
анализе и дијагностичке прегледе и интервенције), даје терапијске предлоге уз супервизију специјалисте; води медицинску документацију у папирној и електронској форми; у свом
раду се мора придржавати начела кодекса етике и професионалног понашања према пацијентима и сарадницима; ради
и друге послове своје струке по налогу начелника, шефа
одељења или одсека.
УСЛОВИ: Поред општих услова предвиђених законом и завршен медицински факултет (VII степен) и положен стручни
испит. Уз пријаву, у којој је потребно навести за које радно
место се кандидат пријављује, треба доставити: кратку биографију са адресом и контакт телефоном, оверену фотокопију дипломе о завршеном медицинском факултету, оверену
фотокопију уверења о положеном стручном испиту, извод из
матичне књиге рођених (оригинал или оверена фотокопија,
не старија од шест месеци). Кандидати који су радили у струци дужни су да доставе и оверену фотокопију лиценце. Рок
за подношење пријава је 8 дана од дана објављивања у публикацији „Послови“. Непотпуне и неблаговремене пријаве се
неће разматрати. Пријаву са документацијом доставити на
горенаведену адресу.

СПЕЦИЈАЛНА БОЛНИЦА ЗА
РЕХАБИЛИТАЦИЈУ “БАЊА КАЊИЖА”
Одељење за правне и опште послове
24420 Кањижа, Народни парк бб

Конобар

за потребе немедицинског сектора, Одељење
ресторана и кухиње, на одређено време до
повратка привремено одсутног радника
УСЛОВИ: III степен стручне спреме угоститељског смера;
положен приправнички испит; познавање српског и мађарског језика; познавање страног језика пожељно. Приликом
пријављивања на оглас потребно је доставити следећа документа: пријаву на оглас са кратком биографијом, оверену
фотокопију дипломе о стеченом образовању одговарајућег
профила, оверену фотокопију уверења о положеном стручном испиту. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се
узети у разматрање. Пријаве са потребном документацијом
доставити на горенаведену адресу, са назнаком: “Пријава на
оглас за пријем у радни однос за послове конобара”.
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УНИВЕРЗИТЕТСКА ДЕЧЈА КЛИНИКА
11000 Београд, Тиршова 10
тел. 011/2060-676

Медицинска сестра - техничар

на одређено време по основу замене, до повратка
радника са боловања
УСЛОВИ: IV степен стручне спреме, медицинска школа педијатријског или општег смера; положен стручни испит;
најмање шест месеци радног искуства. Кандидати су дужни да
доставе: кратку биографију, фотокопију личне карте, фотокопију дипломе о завршеној школи, фотокопију дипломе о
положеном стручном испиту, фотокопију радне књижице или
другог доказа о радном искуству кандидата (уговор о раду,
волонтерски уговори, потврда послодавца и сл.). Кандидати
који испуњавају услове могу бити позвани на разговор ради
пружања додатних података који могу бити важни за одлуку
о пријему (претходно искуство у раду, додатно образовање
или оспособљеност, дужина трајања школовања и сл.). Приликом заснивања радног односа кандидат је дужан да достави лекарско уверење као доказ о здравственој способности за
послове на које се прима. Пријаве слати у затвореној коверти,
на наведену адресу клинике, са назнаком: “Пријава на конкурс за пријем медицинске сестре - техничара, на одређено
време по основу замене, до повратка радника са боловања
- 1 извршилац”. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се
узимати у разматрање.

ДОМ ЗДРАВЉА
РАКОВИЦА

11090 Београд, Краљице Јелене 22

Доктор специјалиста дечје и превентивне
стоматологије

у Служби за стоматолошку здравствену заштиту
УСЛОВИ: VII/2 степен стручне спреме, стоматолошки факултет - специјализација из дечје и превентивне стоматологије, положен стручни испит, дозвола за рад - лиценца или
решење о упису у комору, познавање рада на рачунару,
пожељно радно искуство на наведеним пословима, пробни
рад два месеца. Кандидати су у обавези да уз пријаву доставе:
фотокопију дипломе о завршеном стоматолошком факултету,
фотокопију уверења о положеном стручном испиту, фотокопију дипломе о завршеној специјализацији из дечје и превентивне стоматологије, фотокопију дозволе за рад - лиценца
издата од надлежне коморе (ако је канидат у радном одноус)
или решење о упису у комору (ако кандидат није у радном
односу), уверење да кандидат није осуђиван (уверење издаје
МУП, не старије од 6 месеци), уверење да се против кандидата не води истрага и кривични поступак (потврђује суд, не
старије од 6 месеци), кратка биографија са адресом и контакт
телефоном.

Спремачица

на одређено време 3 месеца, због повећаног
обима посла
3 извршиоца
УСЛОВИ: I степен стручне спреме, основна школа. Кандидати су у обавези да уз пријаву доставе: оверену фотокопију
дипломе о основној школи, неоверену фотокопију личне карте, кратку биографију са адресом и контакт телефоном.
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ОСТАЛО: Рок за подношење пријава је 8 дана од дана
објављивања огласа у публикацији „Послови“. Непотпуне и
неблаговремене пријаве се неће разматрати. Кандидати који
испуњавају услове огласа могу бити позвани на разговор ради
пружања додатних информација и провере стручног знања.
Кандидат који буде изабран дужан је да пре закључивања
уговора достави доказ о здравственој способности за рад на
наведеним пословима. Одлука о избору ће бити објављена
на огласној табли поред писарнице у приземљу ДЗ Раковица.
Пријаве слати поштом на горенаведену адресу, са назнаком
“За оглас” или лично доставити у писарницу ДЗ Раковица.

СПЕЦИЈАЛНА БОЛНИЦА ЗА
РЕХАБИЛИТАЦИЈУ „БАЊА КАЊИЖА“
24420 Кањижа, Народни парк бб

Виши физиотeрапеут

за потребе медицинског сектора, Oдељење
за физикалну медицину и рехабилитацију, на
одређено време 2 године
УСЛОВИ: VI степен стручне спреме физиотерапеутског смера;
положен стручни испит. Приликом пријављивања на оглас
потребно је доставити следећа документа: пријаву на оглас са
кратком биографијом, оверену фотокопију дипломе о стеченом образовању одговарајућег профила, оверену фотокопију
уверења о положеном стручном испиту.

Средњи физиотерапеут

на одређено време до 30.11.2016. године
УСЛОВИ: IV степен стручне спреме медицинског смера физиотерапеутски техничар; положен стручни испит. Приликом пријављивања на оглас потребно је доставити следећа
документа: пријаву на оглас са кратком биографијом, оверену
фотокопију дипломе о стеченом образовању одговарајућег
профила, оверену фотокопију уверења о положеном стручном испиту.

Медицинска сестра - техничар

на одређено време до 30.11.2016. године
УСЛОВИ: IV степен стручне спреме медицинског смера, медицински техничар; положен стручни испит, ако се ради о
лицу без радног искуства. Приликом пријављивања на оглас
потребно је доставити следећа документа: пријаву на оглас са
кратком биографијом, оверену фотокопију дипломе о стеченом образовању одговарајућег профила, оверену фотокопију
уверења о положеном стручном испиту.

Рецепционер

за потребе немедицинског сектора, на одређено
време до 30.11.2016. године
УСЛОВИ: средња стручна спрема, IV степен туристичког или
економског смера, туристички техничар или економски техничар; познавање српског, мађарског и једног страног језика; познавање рада на рачунару и рада са фискалном касом;
положен приправнички испит. Приликом пријављивања на
оглас потребно је доставити следећа документа: пријаву на
оглас са кратком биографијом, оверену фотокопију дипломе о
стеченом образовању одговарајућег профила, оверену фотокопију уверења о положеном приправничком испиту.
ОСТАЛО: Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узиНационална служба за запошљавање • www.nsz.gov.rs
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мати у разматрање. Пријаве са потребном документацијом
доставити на горенаведену адресу, са назнаком радног места
за које кандидат подноси документацију.

БИОХЕМИЈСКА ЛАБОРАТОРИЈА БЕОГРАД
Београд, Мије Ковачевића 10/5
тел. 065/3291-741
e-mail: labbgd@gmail.com

Лабораторијски техничар

за рад у биохемијској лабораторији
УСЛОВИ: IV степен, медицинско-лабораторијски техничар; IV
степен, биохемијско-здравствени лаборант; VI/1 степен, виши
медицинско-лабораторијски техничар; потребно знање венепункције; возачка дозвола Б категорије; положен стручни
испит. Рок за подношење пријава је 8 дана од дана објављивања конкурса, на имејл: labbgd@gmail.com или на тел.
011/2752-527 и 065/3291-741.

УСЛОВИ: IV степен стручне спреме, општег смера. Као доказе о испуњености услова кандидати су дужни да доставе:
пријаву са кратком биографијом, бројем телефона, адресом
и имејлом; оверену фотокопију дипломе; оверену фотокопију
уверења о положеном стручном испиту; лиценцу или решење
о упису у комору; уверење о радном стажу у струци по положеном стручном испиту, уколико кандидат поседује претходно радно искуство у струци; доказ о објављеним стручним
радовима у стручним публикацијама, уколико кандидат поседује; доказ о знању страног језика (енглески, немачки, француски или руски) са потврдом уколико кандидат поседује или
фотокопија индекса. Поступак пријема ће спровести комисија
образована одлуком директора, која ће са кандидатима обавити разговор (интервју) и на основу сачињене ранг-листе
дати директору предлог за пријем кандидата.

11300 Смедерево, Кнез Михајлова 51
тел. 026/240-725

ОСТАЛО: Рок за подношење пријава је 8 дана од дана
објављивања огласа у публикацији „Послови“. Пријаве достављати у затвореним ковертама, писарници ОБ „Свети Лука“
Смедерево или путем поште на горенаведену адресу, уз напомену “Пријава на оглас” са навођењем радног места за које
се конкурише. Уколико кандидат има имејл адресу, потребно
је исту назначити ради обавештавања о резултату конкурса.
Непотпуне и неблаговремене пријаве неће бити разматране.
За ближе информације број телефона: 026/240-725.

Медицинска сестра - техничар

ОПШТА БОЛНИЦА КРУШЕВАЦ

ОПШТА БОЛНИЦА
“СВЕТИ ЛУКА”

на одређено време до повратка запосленог са
боловања
УСЛОВИ: средња стручна спрема - општи смер, положен
стручни испит. Као доказе о испуњености услова кандидати
су дужни да доставе: пријаву са кратком биографијом, бројем
телефона и адресом; оверену фотокопију дипломе о завршеном IV степену стручне спреме; оверену фотокопију уверења
о положеном стручном испиту; лиценцу или решење о упису
у комору; ако кандидат поседује радно искуство потребно је
доставити радне карактеристике од претходног послодавца.

Доктор медицине на пословима клиничког
лекара

за рад на Одељењу за општу хирургију и Одељењу
за ортопедију са трауматологијом, Сектора за
хируршке гране медицине
2 извршиоца
УСЛОВИ: Као доказе о испуњености услова кандидати су
дужни да доставе: пријаву са кратком биографијом, бројем
телефона, адресом и имејлом; оверену фотокопију дипломе;
оверену фотокопију уверења о положеном стручном испиту;
лиценцу или решење о упису у комору; уверење о радном
стажу у струци по положеном стручном испиту, уколико кандидат поседује претходно радно искуство у струци; доказ о
објављеним стручним радовима у стручним публикацијама,
уколико кандидат поседује; доказ о знању страног језика
(енглески, немачки, француски или руски) са потврдом уколико је кандидат поседује или фотокопија индекса. Поступак
пријема ће спровести комисија образована одлуком директора, која ће са кандидатима обавити разговор (интервју) и
на основу сачињене ранг-листе дати директору предлог за
пријем кандидата.

Медицинска сестра

за рад на Интерном одељењу и Одељењу за општу
хирургију
2 извршиоца
Бесплатна публикација о запошљавању

37000 Крушевац, Косовска 16

Сервирка

за рад у Одсеку за припрему хране, Служба за
техничке, помоћне и друге сличне послове, на
одређено време због повећаног обима посла
2 извршиоца
УСЛОВИ: завршена основна школа.

Одржавање чистоће у здравственим
просторијама

за рад у Одсеку за одржавање хигијене објеката
и простора Службе за техничке, помоћне и друге
сличне послове, на одређено време од три месеца,
због повећаног обима посла
2 извршиоца
УСЛОВИ: завршена основна школа, НК радник.
ОСТАЛО: Кандидати подносе: молбу за пријем и биографију
са адресом и контакт телефоном, фотокопију личне карте или
очитане податке са личне карте (уколико је чипована), фотокопију извода из матичне књиге венчаних (уколико су сведочанства, дипломе или уверења издати на девојачко презиме), оверену фотокопију сведочанства о завршеној основној
школи. Пријавом на оглас кандидат даје своју сагласност за
обраду података о личности у сврху избора за пријем у радни
однос. Подаци се не могу користити у друге сврхе. Изабрани
кандидати пре заснивања радног односа дужни су да доставе лекарско уверење као доказ о здравственој способности
за послове за које се заснива радни однос. Пријаве слати на
горенаведену адресу. Уколико изабрани кандидат не достави наведена документа у остављеном року са њим се неће
закључити уговор о раду. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се разматрати. Пријаве слати у затвореној коверти, са
назнаком „За оглас“ и називом и редним бројем радног места
за које се конкурише.
17.08.2016. | Број 687 |
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ДОМ ЗДРАВЉА БЛАЦЕ

18420 Блаце, Браће Вуксановић 55
тел. 027/371-464

Доктор стоматологије

у Одељењу опште стоматологије, на одређено
време до 6 месеци, због повећаног обима посла
Опис послова: Обавља послове доктора стоматологије у складу са нормативима медицинског рада из области стоматологије. Обавља и друге послове по налогу непосредно претпостављеног.
УСЛОВИ: Поред општих услова прописаних законом, кандидат мора да испуњава и следеће посебне услове: VII степен
стручне спреме - стоматолошки факултет и положен стручни
испит за звање доктора стоматологије. Уз пријаву са кратком
биографијом кандидат треба да поднесе доказе о испуњавању услова: оверену фотокопију дипломе о врсти и степену стручне спреме, оверену фотокопију уверења (потврде)
о положеном стручном испиту за доктора стоматологије и
неоверену фотокопију личне карте. Рок за пријављивање је
8 дана од дана објављивања огласа у публикацији „Послови“.
Пријаве доставити лично, радним даном од 7 до 14 часова, у
Одсеку за опште, правне и кадровске послове ДЗ Блаце или
путем поште, на адресу, са назнаком: „Пријава на оглас за
пријем у радни однос за радно место доктора стоматологије”.
Непотпуне и неблаговремене пријаве као и пријаве са неодговарајућом документацијом неће бити разматране. Докази
приложени уз пријаву биће враћени кандидатима који нису
примљени у радни однос само на њихов захтев.

СПЕЦИЈАЛНА БОЛНИЦА
„СВЕТИ САВА“

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

Специјалиста радиологије
УСЛОВИ: ВСС, медицински факултет, специјалистички испит
из радиологије, лиценца.

Специјалиста неурологије

ДОМ ЗДРАВЉА РАКОВИЦА

11090 Београд, Краљице Јелене 22

Медицинска сестра - техничар - педијатријског
смера
УСЛОВИ: IV степен стручне спреме, средња медицинска
школа, педијатријски смер, положен стручни испит, дозвола за рад - лиценца или решење о упису у комору, познавање рада на рачунару, радно искуство најмање 3 године на
наведеним пословима. Кандидати су у обавези да уз пријаву
доставе: фотокопију дипломе о средњој медицинској школи - педијатријског смера, фотокопију уверења о положеном
стручном испиту, фотокопију дозволе за рад - лиценце (за
кандидате који су у радном односу) или решење о упису у
комору (за кандидате који нису у радном односу), уверење
да кандидат није осуђиван (издаје МУП, не старије од 6 месеци), уверење да се против кандидата не води истрага и кривични поступак (потврду издаје суд, не старије од 6 месеци),
доказ о радном искуству на пословима медицинске сестре
- техничара педијатријског смера (потврда послодавца или
фотокопија уговора о раду), кратку биографију са адресом и
контакт телефоном. Рок за подношење пријава је 8 дана од
дана објављивања огласа у публикацији „Послови“. Непотпуне и неблаговремене пријаве се неће разматрати. Кандидати
који испуњавају услове огласа могу бити позвани на разговор
ради пружања додатних информација које могу бити важне
за доношење одлуке о пријему. Кандидат који буде изабран,
пре закључивања уговора дужан је да достави доказ о здравственој способности за рад на наведеним пословима. Одлука
о избору ће бити објављена на огласној табли поред писарнице у приземљу Дома здравља Раковица, Краљице Јелене
22, Београд. Пријаве слати поштом на адресу: Дом здравља
Раковица, 11090 Београд, Краљице Јелене 22, са назнаком
„За оглас“ или лично доставити у писарницу Дома здравља
Раковица.

СПЕЦИЈАЛНА БОЛНИЦА
ЗА ПСИХИЈАТРИЈСКЕ БОЛЕСТИ
“СВЕТИ ВРАЧЕВИ”

23330 Нови Кнежевац, Краља Петра I
Карађорђевића 85

Психолог

УСЛОВИ: ВСС, медицински факултет, специјалистички испит
из неурологије, лиценца.

на одређено време ради замене привремено
одсутне запослене (до повратка са боловања)

Медицинска сестра - техничар

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, завршен филозофски
факултет, група за психологију, клинички смер; радно искуство 1 година. Кандидат уз пријаву са биографијом треба да
достави: оверену фотокопију дипломе о школској спреми,
доказ о радном искутву и неоверену фотокопију личне карте. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се разматрати.
Пријаве са потребном документацијом доставити на горенаведену адресу, са назнаком “За оглас за пријем у радни однос”
или лично предати у правну службу Специјалне болнице.

Медицинска сестра - техничар

на одређено време до повратка запосленог са
боловања
УСЛОВИ: средња стручна спрема, медицинска школа - општи
смер, положен стручни испит за звање медицинска сестра техничар, лиценца.
ОСТАЛО: Кандидат је дужан да уз пријаву на оглас достави:
диплому о завршеној школи; потврду/уверење о положеном
специјалистичком или стручном испиту; кратку биографију са
адресом и контакт телефоном. Пријаве се подносе поштом, на
наведену адресу болнице. Пријаве поднете мимо означеног
рока и без потпуне документације неће се узимати у разматрање.

ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ ВАЉЕВО
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14000 Ваљево, Владике Николаја 5
тел. 014/237-056

Спремачица

на одређено време од 18 месеци

Медицина

УСЛОВИ: завршена основна школа. Кандидати треба да приложе потписану пријаву и доказ о стручној спреми. Фотокопије докумената морају бити оверене. Пријаве слати на горенаведену адресу.

ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ
„ТИМОК“
19000 Зајечар, Сремска 13

Санитарни техничар

у одељењу у Центру за контролу и превенцију
болести, на одређено време до повратка
привремено одсутног запосленог
2 извршиоца
УСЛОВИ: Поред општих услова за заснивање радног односа
утврђених законом, кандидати треба да испуњавају и следеће
посебне услове: завршена средња или виша медицинска школа - звање санитарни техничар, са или без радног искуства у
струци; положен стручни испит; лиценца за рад у струци или
решење о упису у Комору медицинских сестара и здравствених техничара. Као доказе о испуњености ових услова кандидати су дужни да доставе: пријаву на конкурс са кратком биографијом, бројем телефона и адресом; оверену фотокопију
дипломе о завршеној школи; оверену фотокопију уверења о
положеном стручном испиту; оверену фотокопију лиценце за
рад у струци или оверену фотокопију решења о упису у именик коморе. Рок за подношење пријава на оглас је 8 дана од
дана објављивања огласа. Пријаве слати на адресу: Завод за
јавно здравље „Тимок“ Зајечар, 19000 Зајечар, Сремска 13, са
назнаком „Оглас за санитарног техничара“, или лично доставити Одељењу за опште и правне послове на адреси Завода.
Непотпуне и неблаговремене пријаве неће бити разматране.
Кандидати који уђу у ужи избор биће позвани на разговор.
Приликом заснивања радног односа, кандидат је дужан да
достави лекарско уверење као доказ о здравственој способности без ограничења за рад на пословима за које се прима.
Одлука о избору кандидата ће бити објављена на огласној
табли и на веб-сајту Завода.

ЗАВОД ЗА ЈАВНО
ЗДРАВЉЕ ВАЉЕВО

14000 Ваљево, Владике Николаја 5
тел. 014/237-056

Директор

на мандатни период од четири године
УСЛОВИ: За директора може бити именовано лице које поред
општих услова прописаних законом испуњава и следеће
посебне услове: I) да има високу школску спрему здравствене струке са специјализацијом из гране медицине из делатности завода за јавно здравље и да има најмање пет година радног стажа у области здравствене заштите или II) да
има завршен правни или економски факултет са завршеном
едукацијом из области здравственог менаџмента на високошколској установи која има одобрење надлежног министарства
Републике Србије и да има најмање пет година радног стажа у
области здравствене заштите, III) да против њега није покренут кривични поступак за дело које га чини недостојним за
обављање функције директора здравствене установе, односно да није правоснажном судском одлуком осуђено за кривично дело које га чини недостојним за обаљање функције
директора здравствене установе, IV) да он као и његови сродБесплатна публикација о запошљавању

ници у првој линији, без обзира на степен сродства, побочни
сродници закључно са другим степеном сродства, супружници и сродници по тазбини, закључно са првим степеном
сродства, не смеју, директно или преко трећег физичког или
правног лица, имати учешћа као власници удела, акционари,
у правном лицу које обавља здравствену делатност, односно
послове здравствене делатности, односно не смеју обављати
ову делатност као предузетници, о чему потписује изјаву ради
спречавања сукоба јавног и приватног интереса. Уз пријаву
на конкурс кандидати подносе следећу документацију: радну биографију; доказ о стручној спреми; доказ о завршеној
едукацији из области здравственог менаџмента (за кандидате под редним бројем II); доказ о радном стажу у области
здравствене заштите (потврда или оверена фотокопија радне књижице); извод из матичне књиге рођених; уверење о
држављанству; доказ да против њих није покренут кривични поступак за дело које их чини недостојним за обављање
функције директора здравствене установе, односно да нису
правоснажном судском одлуком осуђени за кривично дело
које их чини недостојним за обављање функције директора;
оверену изјаву да не постоји сукоб јавног и приватног интереса из тачке IV, а у складу са чланом 130 став 6 Закона о
здравственој заштити. Фотокопије докумената морају бити
оверене. Кандидати су дужни да уз пријаву доставе програм
рада и развоја Завода за јавно здравље Ваљево за период од
четири године. Пријаве са доказима доставити на горенаведену адресу, са назнаком “Конкурс за директора”.

ДОМ ЗДРАВЉА
„ДР МИЛУТИН ИВКОВИЋ“
Београд - Палилула
Кнез Данилова 16

Медицинска сестра - техничар

на одређено време до повратка запослене са
дужег боловања (трудничко/породиљско)
Опис послова: врши пријем и регистрацију пацијената, води
прописану медицинску документацију, учествује у припреми
пацијената за специјалистички преглед, стара се о исправности и функционалности уређаја и апарата којима се прегледи обављају, обавља сав административни посао, учествује у
изради извештаја, фактурише здравствене услуге које пружа,
контролише чистоћу просторија кабинета, наплаћује партиципацију у складу са прописима, обавља и друге послове из
домена своје струке, а по налогу непосредног руководиоца,
за свој рад одговорна је одговорној медицинској сестри, непосредном руководиоцу и начелнику службе.
УСЛОВИ: завршена средња медицинска школа, положен
стручни испит, IV степен стручне спреме, лиценца или решење
о упису у комору, познавање рада на рачунару (основни пакет
MS Office и Windows окружење). Уз молбу приложити: биографију, фотокопију дипломе о завршеној школи, фотокопију
дипломе о положеном стручном испиту, фотокопију лиценце или фотокопију решења о упису у комору и фотокопију
држављанства. Доставити неоверене фотокопије, јер се исте
не враћају кандидатима. Рок за подношење пријаве је 8 дана
од дана објављивања огласа, поштом или личном доставом у
писарницу Дома здравља “Др Милутин Ивковић”, Кнез Данилова 16, IV спрат, соба 12. Обавезно назначити за које радно
место се конкурише. Резултати огласа ће бити објављени на
сајту Дома здравља: www.dzpalilula.org.rs и на огласној табли
- IV спрат.
17.08.2016. | Број 687 |
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ДОМ ЗДРАВЉА
„ДР МИЛУТИН ИВКОВИЋ“

Београд - Палилула, Кнез Данилова 16

Доктор специјалиста интерне медицине
УСЛОВИ: завршен медицински факултет, положен стручни испит, специјализација из интерне медицине, VII/2 степен стручне спреме, лиценца или решење о упису у комору, познавање рада на рачунару (основни пакет MS Office и
Windows окружење).
Опис послова: врши интернистичке прегледе пацијената,
врши интерпретацију електрокардиограма, предлаже медикаментозну и другу терапију у извештају о здравственом стању
пацијента, ради у комисијама уколико је то потребно, фактурише здравствене услуге које пружа, ради и друге послове
из области своје струке по налогу непосредног руководиоца
и начелника службе, којима је одговоран за свој рад. Уз молбу приложити: биографију, фотокопију дипломе о завршеној
школи, фотокопију дипломе о положеном стручном испиту,
фотокопију дипломе о положеном специјалистичком испиту,
фотокопију лиценце или фотокопију решења о упису у комору и фотокопију држављанства. Доставити неоверене фотокопије, јер се исте не враћају кандидатима. Рок за подношење
пријаве је 8 дана од дана објављивања огласа, поштом или
личном доставом у писарницу Дома здравља “Др Милутин
Ивковић”, Кнез Данилова 16, IV спрат, соба 12. Обавезно
назначити за које радно место се конкурише. Резултати огласа ће бити објављени на сајту Дома здравља: www.dzpalilula.
org.rs и на огласној табли - IV спрат.

СПЕЦИЈАЛНА БОЛНИЦА ЗА
ПСИХИЈАТРИЈСКЕ БОЛЕСТИ КОВИН
Ковин, Цара Лазара 253
тел. 013/741-234

1. КВ радник - кувар

на одређено време до повратка запосленог са
боловања

2. КВ радник - пекар

на одређено време до повратка запослене са
породиљског боловања
УСЛОВИ: 1. завршена КВ стручна спрема, III степен, звање:
КВ кувар, без обзира на радно искуство; 2. завршена КВ
стручна спрема, III степен, звање: КВ пекар, без обзира на
радно искуство. Кандидати су у обавези да доставе пријаву са
кратком биографијом и: 1. фотокопију дипломе о завршеној
стручној спреми - III степен, звање: КВ кувар, завршен приправнички стаж; 2. фотокопију дипломе о завршеној стручној
спреми, III степен, звање: КВ пекар, завршен приправнички
стаж. Изабрани кандидати су у обавези да доставе лекарско
уверење. Пријаве са потребним доказима достављају се на
горенаведену адресу, у року од 8 дана од дана објављивања
огласа у публикацији „Послови”. Непотпуне и неблаговремене
пријаве неће се разматрати.

Посао се не чека,
посао се тражи
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Грађевинарство и индустрија
„УНИПРОМЕТ“ ДОО

32000 Чачак - Коњевићи
Булевар ослободилаца бб

Дипломирани инжењер хемијске технологије приправник
Опис послова: контрола хемијско-технолошке припреме и
квалитета производног процеса у складу са спецификованим
регулативима и стандардима предузећа; контрола улазних
сировина уз пратњу одговарајуће декларације; контрола неутрализације отпадних емисија (мисли се на чврсте, течне и
гасовите нуспроизводе процеса топлог цинковања); контрола пријема робе и материјала за топло цинковање и контрола квалитета топлог цинковања материјала и опреме; прати
важећу законску регулативу која се односи на хемикалије;
испитивање и анализирање узоркованог материјала; прати и
анализира функционалност опреме у погону.
УСЛОВИ: дипломирани инжењер технологије - хемијски или
неоргански смер; без радног искуства; познавање једног од
страних језика (предност енглески и немачки); рад на рачунару; познавање основних принципа инструменталне хемијске
анализе.

Дипломирани машински инжењер - приправник
Опис послова: организација и праћење пројеката, развоја
технологије производа и конструкције; планирање буџета,
контрола трошкова и инвестиција за реализацију пројеката
и израде нових производа; оперативан рад на појединачним
пројектима; организација и одржавање архиве за документацију у одељењу за развој; надзор над израдом и израда
пројектне документације; вођење документације; координација радника ангажованих на изради алата; израда пројектне
документације за конструкцију алата и других конструкција;
формирање конструктивне документације по фазама.
УСЛОВИ: дипломирани инжењер машинства, VII степен стручне спреме, смер производно машинство; без радног искуства; познавање једног од страних језика (предност енглески
и немачки), рад на рачунару.

Инжењер заваривања

на одређено време са могућношћу преласка на
неодређено време
Опис послова: даје инструкције заваривачима и израђује
упутства за заваривање WPS; проверава комплетност документације потребне за заваривање (цртежи, WPS, протоколи); контролише димензије и квалитет завара у складу са
стандардима и контролише спровођење упутстава за заваривање (WPS); води евиденцију заваривача и контролу дневног
учинка; организује атестирање заваривача и квалификације
технологије заваривања; контролише квалитет додатног
материјала и реатестирање истог; врши надзор на испитивањима материјала и завара без разарања и оверу налаза;
одговоран је за правилну употребу апарата за заваривање и
исправност апарата, води евиденцију апарата за заваривање;
поручује потрошне и резервне делове за апарате; одговоран
је за обезбеђење и контролу употребе заштитних средстава;
Национална служба за запошљавање • www.nsz.gov.rs

Грађевинарство и индустрија

спроводи све мере безбедности на раду везано за заваривачке послове.
УСЛОВИ: диплома IWE или IWT; дипл. машински инж. или
дипл. инж. металургије; одговарајуће радно искуство на
истим или сличним пословима; познавање једног од страних
језика (предност немачки), рад на рачунару (Word, Excel).

Електроничар - приправник
Опис послова: врши замену, односно уградњу нове електронике и делова аутоматских процеса у погонима; активно
учествује у дијагностици квара и даје предлоге и стручна
решења везана за своју специјалност; ради на унапређењу и
развоју постојећих електроничарских и аутоматских решења;
ради на увођењу електронике у механичке склопове и аутоматику у циљу оптимализације и повећања продуктивности
процеса; координира сарадњу са спољним сарадницима везано за поправку електронике; израђује и води одговарајућу
документацију везану за свој делокруг послова.
УСЛОВИ: дипломирани инжењер електронике, VII/VI степен
стручне спреме, специјалност електроника; без радног искуства; познавање једног од страних језика (предност енглески
и немачки); рад на рачунару.

Металостругар

током рада на терену обезбеђен смештај и исхрана. Трајање
конкурса: до попуне радног места. Лице за контакт: Ивана
Ротаров. Кандидати могу послати радну биографију путем
мејла.

“МГ КООП” ДОО

11000 Београд, Породице Трајковић 4. део 15
тел. 011/2460-290
e-mail: mgkoop@sezampro.rs

Одговорни руководилац радова
на одређено време

УСЛОВИ: VII степен стручне спреме, дипломирани грађевински инжењер; дипломирани инжењер архитектуре; познавање рада на рачунару; поседовање возачке дозволе; лиценца за одговорног извођача радова - конструктивни смер.

Тесар

на одређено време
3 извршиоца
УСЛОВИ: III степен стручне спреме; искуство у раду на градилишту.

Зидар

на одређено време, уз могућност преласка на
неодређено време

на одређено време
3 извршиоца

Опис послова: израђује резервне делове и делове алата према техничкој документацији на машини; обавештава надређеног о евентуално уоченим оштећењима на алатима и опреми;
врши подмазивање, као и замену и допуну уља на машинама;
одговара за исправност машине - струга и правилну употребу
алата и прибора.

УСЛОВИ: III степен стручне спреме; искуство у раду на градилишту.

УСЛОВИ: III или IV степен стручне спреме, металостругар, 3
године радног искуства.

УСЛОВИ: НК радник; искуство у раду на градилишту.

НАПОМЕНА: Изузев позиције инжењера заваривања и металостругара, за сва друга радна места лица се ангажују за
пријем на стручну праксу или за приправнички стаж.
ОСТАЛО: Пријаве на оглас доставити електронским путем, на
имејл: dejan.ciric@unipromet.co.rs или на адресу: Унипромет
д.о.о., 32000 Чачак, Булевар ослободилаца бб. Рок за конкурисање: 31.08.2016. Биће контактирани само кандидати који
уђу у најужи избор.

“ТУРБО ГАС” ДОО

Кикинда, Башаидски друм бб
e-mail: turbogas@gmail.com

Дипломирани инжењер грађевинарства

теренски рад, база у Кикинди, на одређено време
6 месеци
Опис посла: организација процеса рада на градилишту послови одговорног извођача радова.
УСЛОВИ: VII степен стручне спреме, дипломирани инжењер
грађевинарства; возачка дозвола Б категорије; енглески
језик - почетни ниво; основна информатичка обука; пожељна лиценца за извођење радова; рад у преподневној смени;
Бесплатна публикација о запошљавању

Помоћни грађевински радник
на одређено време
3 извршиоца

ОСТАЛО: Kандидати могу да се јаве на број телефона:
011/2460-290, контакт особа: Мирјана Топковски. Конкурс
остаје отворен до попуне радног места.

ГП „МОСТРОГРАДЊА“ АД
У РЕСТРУКТУРИРАЊУ

11000 Београд, Влајковићева 19а
e-mail: piop@mostogradnja.rs

Дипломирани инжењер геодезије
на одређено време 6 месеци

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме у наведеном занимању;
3 године радног искуства; одговорни пројектант геодетских
пројеката - лиценца 372; одговорни извођач геодетских радова - лиценца 471.

Инжењер геодезије

на одређено време 6 месеци
УСЛОВИ: VI степен стручне спреме у наведеном занимању; 3
године радног искуства; лиценца.
ОСТАЛО: Пријаве слати на e-mail: piop@mostogradnja.rs.
Оглас је отворен до попуне.
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„NETWORK MANAGER“ DOO

„МИНЕЛ ДИНАМО“ ДОО

26000 Панчево, Светог Саве 6
тел. 013/335-234
e-mail: office@networkmanager.rs

Барајево, Светосавска 394д
тел. 011/8300-600

Инжењер рачунарских мрежа

на одређено време
2 извршиоца

на одређено време

Бравар - приправник

УСЛОВИ: VII/1 степен, дипломирани инжењер електротехнике и рачунарства, VII/1 степен, дипломирани инжењер електротехнике за телекомуникације (VII степен стручне спреме), VI/2 степен, инжењер електротехнике и рачунарства;
VI/1 степен, инжењер електротехнике за телекомуникације;
возачка дозвола Б категорије; енглески језик - средњи ниво.
Трајање конкурса: до попуне. Лице за контакт: Александар
Лазовић. Пријаве се шаљу мејлом, достављање радних биографија на увид.

УСЛОВИ: III-IV степен стручне спреме, машинске струке,
возачка дозвола Б категорије, могућност запослења на
неодређено време. Рок за пријаву је 15 дана од дана оглашавања, путем поште на наведену адресу или мејлом: pravna.
sluzba@minel-dinamo.co.rs.

PKC WIRING SYSTEMS DOO

УСЛОВИ: III-IV степен стручне спреме, електромонтер енергетике или електротехничар енергетике, возачка дозвола
Б категорије, могућност запослења на неодређено време.
Пријаве слати поштом на наведену адресу или мејлом: pravna.
sluzba@minel-dinamo.co.rs.

11300 Смедерево, Шалиначка бб

Оператер производње
20 извршилаца
УСЛОВИ: најмање III степен стручне спреме, без обзира на
занимање, предвиђен је пробни рад од 6 месеци, ради се у
сменама укључујући и ноћни рад, рад се обавља у стајаћем
положају 8 сати, трака је покретна, монтажа производа
обавља се на основу упутстава, кандидати не смеју бити далтонисти, предвиђено је психолошко тестирање кандидата, а
превоз је обезбеђен. Оглас је отворен до попуне радних места. Конкурсна документација се доставља на горенаведену
адресу.

“ALU MARKOM-COM” DOO

21237 Госпођинци, Живојина Мишића 49
тел. 063/320-508

Грађевински техничар

на одређено време, 12 месеци
УСЛОВИ: IV степен - грађевински техничар; возачка дозвола
Б категорије; основна информатичка обука. Јављање кандидата на горенаведени број телефона.

,,ПРОБАНАТ - ИЗГРАДЊА“
ДОО БЕОГРАД

11050 Београд - Звездара, Прешевска 42
тел. 064/807-0909
e-mail: s.balj@probanatizgradnja.com

Помоћни грађевински радник

за рад у Панчеву, на одређено време
20 извршилаца
УСЛОВИ: II степен стручне спреме и ПК, помоћни грађевински радник, 12 месеци радног искуства, обезбеђен превоз,
рад на грађевини. Лице за контакт - Сања Баљ, јављање кандидата на број телефона: 064/807-0909.
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Електромонтер - приправник
на одређено време
2 извршиоца

„ФАДАП“ А.Д. ВРДНИК

Врдник, Индустријска зона бб
fadap@mts.rs

Машински техничар - оператер на ЦНЦ
машинама
2 извршиоца

Машински инжењер - програмер за ЦНЦ
машине
УСЛОВИ: IV степен стручне спреме за машинске техничаре - оператере и минимум VI степен за машинског инжењера - програмера; познавање програмских система AutoCAD,
ProEngineer, CATIA и сл.; пожељна возачка дозвола Б категорије; знање енглеског језика: средњи ниво; радно искуство
на ЦНЦ машинама: више од 1 године за оператере, а за програмере више од 3 године. Обезбеђена је исхрана и превоз за
кандидате из Новог Сада и Руме. Постоји могућност за напредовање, даље усавршавање и стално запослење. Пријаве и
молбе слати на имејл: fadap@mts.rs, до 31.08.2016. године.

Пољопривреда
RS AGRAR GROUP 2013 D.O.O
Нови Београд
Булевар Михајла Пупина 10 и
тел. 062/330-825
e-mail: jasna.micovic@ratar.rs

Стручно лице за заштиту биља - продавац
2 извршиоца

УСЛОВИ: VII степен стручне спреме, пољопривредни
инжењер: фитофармација, ратарство, воћарство и сточарство, познавање рада на рачунару (Mc Office).

Продавац у пољопривредној апотеци
2 извршиоца
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Пољопривреда

УСЛОВИ: IV степен стручне спреме, пољопривредни техничар, познавање рада на рачунару (MC Office).
ОСТАЛО: Кандидати могу да се пријаве путем телефона:
062/330-825 или своје биографије послати на имејл: jasna.
micovic@ratar.rs, у року од 15 дана од дана објављивања конкурса.

ВЕТЕРИНАРСКА СТАНИЦА
КОЦЕЉЕВА АД

15200 Коцељева, Миће Станојловића 8
тел. 015/556-173

УСЛОВИ: III степен стручне спреме - возач трактора; возачка
дозвола Б и Ф категорије; теренски рад; рад у сменама; ноћни
рад.
ОСТАЛО: Пријаве слати мејлом или се јавити на горенаведени
број телефона, до 26.08.2016. године.

„КНЕЗ АГРАР“ БЕОГРАД
„КНЕЗ ПЕТРОЛ“ ДОО

11273 Батајница, Царице Јелене 28
тел/факс: 011/787-0342
e-mail: posao.knezpetrol@gmail.com

Дипломирани ветеринар

Шеф механизације на пољопривредним
машинама

Дипломирани ветеринар

УСЛОВИ: радно искуство у пољопривредним комбинатима и
на пољопривредним машинама John Deer, Frendt, Klas, Rus,
ИМТ и у организацији сетве и жетве.

у амбуланти у Коцељеви

у амбуланти у Доњем Црниљеву
УСЛОВИ: факултет ветеринарске медицине, ветеринар, радно
искуство више од једне године, возачка дозвола Б2 категорије; теренски рад, рад у сменама, положен стручни испит и
поседовање лиценце. За кандидате из других градова обезбеђен је смештај. Рок за конкурисање: 29. август 2016. године.

ПД „МАГЛИЋ“

21473 Бачки Маглић, Иве Лоле Рибара 18
тел. 021/785-010, лок. 6, 021/785-156

Музач

на одређено време 3 месеца
5 извршилаца
УСЛОВИ: било ког степена у било ком занимању; рад у сменама; плаћени путни трошкови. Послодавац ће организовати
обуку за кандидате. Јављање кандидата на горенаведени број
телефона.

АД „АЛЕКСА ШАНТИЋ“
У РЕСТРУКТУРИРАЊУ

25212 Алекса Шантић, Солунских добровољаца 3
тел. 065/912-4085
e-mail: adaleksasantic@gmail.com

Електричар

на одређено време 12 месеци
Опис посла: одржавање и поправка електроинсталација и
електромотора.
УСЛОВИ: III степен стручне спреме - електроинсталатер; радно искуство 3 године; теренски рад; рад у сменама; ноћни
рад; радно место са повећаним ризиком; пробни рад 2 месеца.

Тракториста

Агроном
УСЛОВИ: радно искуство у пољопривредним комбинатима и
на пољопривредним газдинствима; познавање ратарских култура: соја, пшеница, уљана репица, кукуруз.

Тракториста
УСЛОВИ: радно искуство на новим, модерним машинама и
тракторима.

Музачи
Опис посла: мужа крава, груписање крава, одржавање мужне
опреме.
ОСТАЛО: Рок за пријем пријава је до 08.09.2016. године.

АД „АЛЕКСА ШАНТИЋ“
У РЕСТРУКТУРИРАЊУ

25212 Алекса Шантић, Солунских добровољаца 3
тел. 065/91-24-085

Поправка пољопривредних машина, возила,
уређаја и алата
на одређено време 12 месеци
2 извршиоца

УСЛОВИ: III степен стручне спреме, механичар за пољопривредне машине или ауто-механичар; теренски рад; рад у сменама; ноћни рад; потребно радно искуство - 12 месеци. Пријаве слати мејлом или се јавити на горенаведени број телефона,
до 26.08.2016. године.

Први утисак је најважнији - будите
испред свих

на одређено време 12 месеци
5 извршилаца
Опис посла: обављање послова у оквиру ратарске производње - сетва, жетва, орање, превоз, шпартање, растурање
вештака, утовар и истовар...
Бесплатна публикација о запошљавању
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Саобраћај и везе
АУТО-ШКОЛА „ПИРАМИДА“

Нови Београд, Гандијева 148А, локал 31
тел. 011/227-47-36, 060/154-72-73

Инструктор вожње Б категорије
2 извршиоца

УСЛОВИ: инструкторска лиценца и лекарско уверење. Предност имају самосталци са сопственим возилом.

“ЈУГОДОМ” ДОО

21000 Нови Сад, Мирослава Антића 7
тел. 021/6624-222
e-mail: jugodomknjig@hotmail.com

Возач

на одређено време, 3 месеца
УСЛОВИ: IV степен - возач теретног моторног возила и III степен - возач теретњака или возач друмског возила; возачка
дозвола Ц и Е категорије. Јављање кандидата на горенаведени број телефона. Рок за пријаву: до 30.09.2016. године.

Култура и информисање
НАРОДНО ПОЗОРИШТЕ

24000 Суботица, Сенћански пут 71
тел. 024/554-700

Гардеробер

на одређено време 12 месеци
УСЛОВИ: III, IV степен стручне спреме, занимање кројач, 12
месеци искуства на траженим пословима, знање мађарског
језика на вишем нивоу.

Декоратер

на одређено време 12 месеци
2 извршиоца
УСЛОВИ: III, IV степен стручне спреме техничког смера, 12
месеци искуства на траженим пословима.

Мајстор светла

ству. Документацију доставити на адресу: Народно позориште Суботица - правној служби, Сенћански пут 71, лично
или поштом, са назнаком на коверти: „Пријава на оглас“.
Оглас је отворен 8 дана од дана објављивања.

ГРАДСКА БИБЛИОТЕКА
„АТАНАСИЈЕ СТОЈКОВИЋ“
Рума, Главна 131
тел/факс: 022/495-047
biblruma@open.telekom.rs

Директор

на мандатни период од четири године
УСЛОВИ: За директора може бити именовано лице које, поред
општих услова прописаних законом, испуњава и следеће
услове: има високо образовање (звање стечено на студијама
II степена - дипломске академске студије - мастер, специјалистичке академске студије, специјалистичке струковне студије или високо образовање стечено на основним студијама у
трајању од четири године, по пропису који је уређивао високо
образовање до 10.09.2005. године); има најмање три године
радног искуства у култури. Докази који се прилажу приликом
пријаве на јавни конкурс: предлог програма рада и развоја
Градске библиотеке ,,Атанасије Стојковић“ Рума, за мандатни период од четири године; биографија која мора да садржи елементе који доказују релевантну стручност и резултате
претходног рада, са кратким прегледом остварених резултата
у раду; оригинал или оверена фотокопија дипломе или уверења о стеченој стручној спреми; доказ о радном искуству
- оверена фотокопија радне књижице и оверена потврда о
радном искуству у култури; уверење о држављанству (не старије од 6 месеци) и извод из матичне књиге рођених (оригинали или оверене фотокопије); уверење надлежног суда о
некажњавању, односно да против кандидата није покренута
истрага нити да је подигнута оптужница. Рок за подношење
пријава је 15 дана од дана јавног објављивања конкурса.
Пријава на конкурс, са доказима, подноси се препорученом
пошиљком или лично на адресу: Градска библиотека ,,Атанасије Стојковић“ Рума, Главна 131, Рума. Неблаговремене и
непотпуне пријаве неће се разматрати. Управни одбор Библиотеке ће у року од 30 дана од дана завршетка конкурса
прегледати приспеле пријаве и обавити разговор са кандидатима, о чему ће сачинити записник и извештај који ће заједно са мишљењем о сваком кандидату доставити Скупштини
Општине Рума на одлучивање.

НАРОДНА БИБЛИОТЕКА
„ВЕЉКО ПЕТРОВИЋ“

на одређено време 12 месеци

21400 Бачка Паланка, Трг братство јединство 30

УСЛОВИ: VI степен стручне спреме, инжењер електротехнике, 12 месеци искуства на траженим пословима, знање мађарског језика на вишем нивоу.

Директор Народне библиотеке “Вељко
Петровић” у Бачкој Паланци

Редитељ

УСЛОВИ: високо образовање, најмање три године радног
искуства у култури. Кандидат за директора дужан је да предложи програм рада и развоја Библиотеке за мандатни период од четири године, као саставни део конкурсне документације. Потребна документација: краћа биографија, уверење
о држављанству, извод из матичне књиге рођених, уверење
о некажњавању (СУД), диплома о стеченом високом образовању, доказ о радном искуству. Пријаве са доказима о испуњености услова слати на адресу: Народна библиотека „Вељко

на одређено време 12 месеци
УСЛОВИ: VII степен стручне спреме, дипломирани редитељ,
12 месеци искуства на траженим пословима.
ОСТАЛО: Уз пријаву на оглас доставити: биографију, фотокопију личне карте, оверену фотокопију дипломе, потврду о
радном искуству, лекарско уверење, уверење о држављан-
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Петровић“, Трг братства јединства 30, 21400 Бачка Паланка,
са назнаком „За конкурс“. Лекарско уверење се не мора приложити уз пријаве. Потребну документацију приложити у оригиналу или овереним копијама. Непотпуне и неблаговремене
пријаве неће бити разматране. Рок за пријављивање је 15
дана од дана објављивања огласа у публикацији “Послови”.

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

Б Е О Г РА Д
НАЦИОНАЛНА СЛУЖБА ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ
Београд, Краља Милутина 8
Оглашава слободна радна места за рад у

УЈЕДИЊЕНИМ АРАПСКИМ ЕМИРАТИМА
Послодавац:
HAPPY JUMP NURSERIES, Абу Даби, УАЕ
Васпитач и принципал - руководилац
обданишта

на неодређено време, пробни рад 3 месеца
20 извршилаца
Бесплатна публикација о запошљавању

Опис посла: васпитачице за децу узраста од 8 месеци до 4
године; послови принципала - руководиоца обданишта.
Место рада: Абу Даби, Дубаи, Шарџа (Sharjah), Рас ел Хајма
(Ras Al Khaimah), Фуџаира (Fujаirah), Ајман
УСЛОВИ: васпитачи - VII степен стручне спреме, педагогија,
психологија, социологија, дефектологија; принципали - VII
степен стручне спреме, педагогија, психологија, социологија,
дефектологија, права; перфектно знање енглеског језика;
рад на рачунару (Windows, Word, Excel, Internet, Power Point);
за васпитаче је пожељно радно искуство, али није неопходно,
а за принципале минимум 4 године радног искуства.
ОСТАЛО: смештај и превоз од стана до посла и обратно
обезбеђује послодавац; трошкове здравственог осигурања
сноси послодавац; визе и боравишне дозволе плаћа послодавац; трошкове авионске карте за транспорт до УАЕ и обратно сноси послодавац; висина зараде за принципале креће се
од 2000 до 2500 евра, а за васпитаче од 1200 до 1600 евра,
у зависности од претходног радног искуства и постигнутих
резултата; радно време је 40 сати недељно; загарантован
годишњи одмор у трајању од месец дана након навршених
11 месеци рада.
Потребна документација: радна биографија - CV у Еуропас формату; диплома факултета - копија.
Начин конкурисања: Кандидати који су евидентирани као
незапослена лица у Националној служби за запошљавање
потребна документа достављају филијали НСЗ у којој су
пријављени, лично или поштом, на адресу филијале, са назнаком „За конкурс: васпитачи и принципали - руководиоци
обданишта - Абу Даби“. Кандидати који нису евидентирани
као незапослена лица у Националној служби за запошљавање потребна документа достављају поштом, на адресу:
Национална служба за запошљавање, Филијала за град Београд, Миграциони сервисни центар, Гундулићев венац 23-25,
са назнаком: „За конкурс: васпитачи и принципали - руководиоци обданишта - Абу Даби“.
За додатне информације о овом конкурсу кандидати могу да
се обрате:
• свом саветнику за запошљавање у филијали НСЗ
• Позивном центру НСЗ на број 0800/300-301 (позив бесплатан)
• миграционим сервисним центрима НСЗ:
Миграциони сервисни центар Београд
НСЗ, Филијала Београд, Гундулићев венац 23-25
тел. 011/2929-062
Миграциони сервисни центар Ниш
НСЗ, Филијала Ниш, Ратка Вукићевића 3
тел. 018/501-213
Миграциони сервисни центар Нови Сад
НСЗ, Филијала Нови Сад, Алберта Томе 2
тел. 021/4885-556, 4885-549
Миграциони сервисни центар Нови Пазар
НСЗ, Филијала Нови Пазар, Шабана Коче 18
тел. 020/330-047
Миграциони сервисни центар Крушевац
НСЗ, Филијала Крушевац, Балканска 33
тел. 037/412-531
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Миграциони сервисни центар Краљево
НСЗ, Филијала Краљево, Цара Душана 78
тел. 036/302-029
Миграциони сервисни центар Бор
НСЗ, Филијала Бор, 7. јула 29
тел. 030/453-121, 453-123
Детаљне информације о условима рада кандидати ће добити
на разговору са послодавцем. Кандидати који уђу у ужи избор
о месту и термину одржавања разговора биће обавештени
путем телефона или имејлом. Непотпуна документација неће
бити разматрана.
Рок трајања конкурса: 25.08.2016. године.

ШКОЛА ЗА ОСНОВНО ОБРАЗОВАЊЕ
ОДРАСЛИХ МЛАДЕНОВАЦ

11400 Младеновац, Краља Петра I 175/2
тел. 011/8231-782

Директор

на период од 4 године
УСЛОВИ: Кандитат треба да испуњава услове из чл.8 ст. 2,
чл. 59 и чл. 120 Закона о основама система образовања и
васпитања („Сл. гласник РС“, бр. 72/2009, 52/2011, 55/2013,
35/2015 - аутентично тумачење 68/2015, 62/2016 одлука
Уставног суда), (даље: Закон) и Правилника о ближим условима за избор директора установа образовања и васпитања
(„Сл. гласник РС“, бр. 108/2015) и да има: VII/1 степен стручне спреме, односно одговарајуће образовање и радно искуство на пословима образовања и васпитања за наставника те
врсте школе и подручја рада и стручне сараднике на студијама другог степена (мастер академске студије, специјалистичке
академске студије или специјалистичке струковне студије, по
пропису који уређује високо образовање почев од 10. септембра 2005. године, односно 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 и положен испит за директора установе и најмање пет година рада у установи на пословима образовања и
васпитања, након стеченог одговарајућег образовања; да има
психичку, физичку и здравствену способност са рад са децом
и ученицима; да није осуђиван правноснажном пресудом за
кривична дела из чл. 120 ст. 1 тачка 3 Закона; да поседује
дозволу за рад - лиценцу, да има држављанство Републике
Србије; да зна језик на ком се остварује образовно-васпитни
рад; обука и положен испит за директора (кандидат изабран
за директора школе је дужан да положи испит за директора
у року од годину дана од дана ступања на дужност, а сходно
условима прописаним законом).
ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс, са школско-образовно и
радно-професионалном биографијом и кретањем у служби,
доставити и: оверену фотокопију дипломе о стеченом одговарајућем образовању, оверену фотокопију уверења о положеном стручном испиту (лиценцу), потврду о радном стажу
са подацима и пословима које је кандидат обављао, уверење
о држављанству (не старије од 6 месеци), извод из матичне књиге рођених, уверење основног суда да није подигнута
оптужница или покренута истрага против кандидата, уверење
привредног суда да није осуђиван за привредни преступ у
вршењу раније дужности и предлог програма рада директора
школе. Напомена: Уверење о положеном испиту за директора
школе се не доставља, с обзиром да Министарство просвете,
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науке и технолошког развоја није организовало обуку и полагање испита за директора школе. Изабрани кандидат биће
дужан да у законском року, када министар пропише услове,
програм обуке и начин полагања испита за директора, положи наведени испит. Доказ о неосуђиваности прибавља школа, осим уверења привредног суда које прибавља кандидат,
а лекарско уверење, не старије од шест месеци, доставља
изабрани кандидат пре закључења уговора о раду. Сва документа која се подносе уз пријаву морају бити оригинали или
оверене фотокопије. Непотпуне и неблаговремене пријаве се
неће узети у разматрање. Рок за подношење пријава је 15
дана од дана објављивања конкурса. Пријаве слати на горенаведену адресу школе, у затвореној коверти, или донети
лично, уз назнаку „За конкурс за директора“. Особа за контакт: Данијела Николичић, секретар 011/8231-782.

ОШ „КРАЉИЦА МАРИЈА“

11212 Овча - Београд, Михаја Еминескуа 65

Секретар
УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава услове прописане чланом 120 Закона о основама система образовања и васпитања,
и то: да има одговарајуће образовање, дипломирани правник - мастер или дипломирани правник који је стекао високо образовање на основним студијама у трајању од најмање
4 године; психичку, физичку и здравствену способност за
рад са децом и ученицима; да није осуђиван правоснажном
пресудом за кривична дела утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања и васпитања;
држављанство Републике Србије; да зна језик на коме се
остварује образовно-васпитни рад. Уз пријаву кандидат треба да достави: радну бографију; оверену фотокопију доказа
о стручној спреми (диплома или уверење, уколико диплома
није издата); оригинал или оверену фотокопију уверења о
држављанству; извод из матичне књиге рођених, оригинал
или оверену фотокопију. Оригинална документа, осим дипломе као и оверене фотокопије докумената, не смеју бити старији од 6 месеци. Доказ о здравственој способности (лекарско
уверење) доставља се пре закључења уговора о раду, а доказ
о неосуђиваности прибавља школа. Рок за подношење пријава је 8 дана од дана објављивања конкурса. Пријаве слати на
горенаведену адресу. Непотпуне и неблаговремене пријаве
неће бити разматране.

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
ФАКУЛТЕТ СПОРТА И
ФИЗИЧКОГ ВАСПИТАЊА

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

Наставник у звању ванредног - редовног
професора, предмет Теорија и методика
атлетике, ужа научна област Науке физичког
васпитања, спорта и рекреације
избор у звање ванредног професора врши се
за период од 5 година, избор у звање редовног
професора је на неодређено време

УСЛОВИ: на основу чл. 63, 64 и 65 Закона о високом обазовању РС („Сл. гл. РС“, бр. 99/14“) и чл. 29 и 30 Статута факултета. Кандидати треба да испуњавају услове из чл. 63, 64 и 65
Закона о високом образовању РС и да имају завршен факултет спорта и физичког васпитања. Потребна документација:
Национална служба за запошљавање • www.nsz.gov.rs
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молба, биографија - CV, списак објављених радова, фотокопије диплома: основне академске студије, мастер (магистарске) студије, докторске студије, оригинал радови на увид.

Наставник страног језика, за предмет Енглески
језик, ужа научна област Страни језици у
физичком васпитању, спорту и рекреацији
избор у звање наставника врши се за период од 4
године

УСЛОВИ: Кандидати треба да испуњавају услове из чл. 63,
64, 65 и 68 Закона о високом образовању РС и да имају завршен филолошки факултет - енглески језик. Потребна документација: молба, биографија - CV, списак објављених радова, фотокопије диплома: основне академске студије, мастер
(магистарске) студије, оригинал радови на увид.

Наставник у звању ванредног - редовног
професора, за предмет Теорија и методика
спортске гимнастике, ужа научна област Науке
физичког васпитања, спорта и рекреације
избор у звање ванредног професора врши се
за период од 5 година, избор у звање редовног
професора је на неодређено време

УСЛОВИ: Кандидати треба да испуњавају услове из чл. 63,
64 и 65 Закона о високом образовању РС и да имају завршен факултет спорта и физичког васпитања. Потребна документација: молба, биографија - CV, списак објављених радова, фотокопије диплома: основне академске студије, мастер
(магистарске) студије, докторске студије, оригинал радови на
увид.
ОСТАЛО: Рок за пријаву је 15 дана од дана објављивања.
Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узимати у разматрање.

ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА
„ДЕЧИЈИ ОСМЕХ“

11271 Сурчин, Војвођанска 386/д
тел. 065/200-78-78
e-mail: vrtic.decijiosmeh@gmail.com

Васпитач
УСЛОВИ: VI/2 степен стручне спреме одговарајућег занимања, 6 месеци радног искуства, поседовање лиценце за рад.
Предвиђен је рад по сменама. Документа која је потребно
доставити: кратка биографија, оверена фотокопија дипломе,
фотокопија извода из матичне књиге рођених, доказ о поседовању лиценце за рад, фотокопија држављанства. Рок за
подношење пријава је 7 дана од дана објављивања, на горенаведену адресу или путем мејла.

ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА
„ДЕЧИЈИ ОСМЕХ“

11271 Сурчин, Војвођанска 386/д
тел. 065/200-78-78
e-mail: vrtic.decijiosmeh@gmail.com

Директор
УСЛОВИ: VII/2 степен стручне спреме одговарајућег занимања - високо образовање стечено на студијама трећег стеБесплатна публикација о запошљавању

пена (доктор наука), другог степена (мастер академске студије, специјалистичке академске студије, специјалистичке
струковне студије, магистар наука), односно на основним
студијама у трајању од најмање четири године; најмање пет
година радног искуства, од чега најмање три на пословима за
које је основана установа. Документа која је потребно доставити: кратка биографија, оверена фотокопија дипломе, фотокопија радне књижице, фотокопија извода из матичне књиге рођених, фотокопија држављанства. Рок за подношење
пријава је 7 дана од дана објављивања, на горенаведену
адресу или путем мејла.

ОШ “БРАНКО ПЕШИЋ”

11080 Земун, Светотројичина 4
тел. 011/316-7133, 316-7134, 316-5530
e-mail: osbrankopesic@yahoo.com

Педагошки асистент

на одређено време до краја школске 2016/17.
године

Андрагошки асистент

на одеђено време до краја школске 2016/17.
године
УСЛОВИ: Поред општих услова за заснивање радног односа,
прописаних члановима 8 и 120 Закона о основама система
образовања и васпитања (“Сл. гласник РС”, бр. 72/09, 52/2011,
55/13, 35/2015 и 68/2015), кандидат треба да: 1) има одговарајуће образовање; 2) има психичку, физичку и здравствену
способност за рад са децом и ученицима; 3) да није осуђиван
правоснажном пресудом за кривична дела утврђена у чл. 120
став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања и васпитања; 4) има држављанство РС; 5) зна језик на коме се остварује образовно-васпитни рад. Кандидат треба да испуњава
и посебне услове: да има најмање средњу стручну спрему;
да има искуство у раду са децом из осетљивих друштвених
група, посебно ромском децом - за радно место под бројем 1,
а за радно место под бројем 2 савладан Интегрални програм
обуке за остваривање програма функционалног основног
образовања одраслих; обученост за рад на рачунару; способност тимског рада.
ОСТАЛО: Предност ће имати кандидати са искуством у раду
у школи. Докази о испуњености услова из става 1 тач. 1), 4)
и 5) овог члана подносе се уз пријаву на конкурс, а из става
1 тачка 2) овог члана пре закључења уговора о раду. Доказ
из става 1 тачка 3) овог члана прибавља установа. Пријаве слати у року од 8 дана од дана објављивања огласа, на
горенаведену адресу. Контакт особа је секретар школе, тел.
011/3167-134. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се
узети у разматрање.

ГИМНАЗИЈА “РУЂЕР БОШКОВИЋ”
СА ДОМОМ УЧЕНИКА

11000 Београд, Кнеза Вишеслава 17

Професор филозофије
УСЛОВИ: филозофски факултет, знање енглеског језика
(ниво Б2, пожељан ниво Ц1). Биографије слати искључиво на
мејл адресу: konkurs@boskovic.edu.rs, у року од 8 дана од дана
објављивања огласа, а кандидати који уђу у ужи избор накнадно ће доставити осталу потребну документацију.
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ОШ ”РУЂЕР БОШКОВИЋ“

11000 Београд, Кнеза Вишеслава 17

Наставник разредне наставе

на одређено време ради замене одсутне
запослене преко 60 дана
УСЛОВИ: VII степен стручне спреме, учитељски факултет,
знање енглеског језика (ниво Б2, пожељан ниво Ц1).

Наставник разредне наставе

на одређено време ради замене одсутне
запослене преко 60 дана, са 83% радног времена
УСЛОВИ: VII степен стручне спреме, учитељски факултет,
знање енглеског језика (ниво Б2, пожељан ниво Ц1).

Наставник енглеског језика

на одређено време ради замене одсутне
запослене, са 75% радног времена
УСЛОВИ: филолошки факултет.

Сарадник у настави

са 80% радног времена
УСЛОВИ: учитељски факултет - васпитач, знање енглеског
језика (ниво Б2, пожељан ниво Ц1).

Наставник физичког васпитања

са 63% радног времена, на одређено време ради
замене одсутне запослене
УСЛОВИ: факултет спорта и физичког васпитања, знање
енглеског језика (ниво Б2, пожељан ниво Ц1).

Психолог - стручни сарадник
на одређено време

УСЛОВИ: филозофски факултет, знање енглеског језика
(ниво Б2, пожељан ниво Ц1).

Спремачица

на одређено време преко 60 дана
УСЛОВИ: IV степен стручне спреме.
ОСТАЛО: Биографије слати искључиво на мејл адресу:
konkurs@boskovic.edu.rs, у року од 8 дана од дана објављивања огласа, а кандидати који уђу у ужи избор накнадно ће
доставити осталу потребну документацију.

ОШ „ВОЖД КАРАЂОРЂЕ“

11276 Јаково, Бољевачка 2
тел. 011/8416-714

Директор

на период од 4 године
УСЛОВИ: VII/1 степен одговарајућег занимања. За директора
може бити изабрано лице које испуњава следеће услове из
чл. 120 став 1 тачке 1-5 Закона о основама система образовања и васпитања („Службени гласник РС“, број 72/09, 52/11,
55/13, 35/15 - аутентично тумачење и 68/15) и члана 8 став
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2 Закона о основама система образовања и васпитања: поседовање одговарајућег високог образовања (високо образовање стечено на студијама другог степена - дипломске академске студије - мастер, специјалистичке академске студије
или специјалистичке струковне студије, у складу са Законом
о високом образовању или на основним студијама у трајању
од најмање четири године, по пропису који је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. године), за наставника
основне школе или стручног сарадника; поседовање дозволе за рад (лиценце); поседовање опште здравствене способности (лекарско уверење кандидат доставља пре доношења
решења о избору директора школе); поседовање држављанства Републике Србије; да кандидат није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дела утврђена у чл. 120 став 1
тачка 3 Закона о основама система образовања и васпитања
(уверење прибавља установа службеним путем); да зна језик
на коме се остварује образовно-васпитни рад; најмање пет
година рада у установи на пословима образовања и васпитања након стеченог одговорајућег образовања. На основу
члана 59 став 17 Закона о основама система образовања и
васпитања донет је Правилник о ближим условима за избор
директора установа образовања и васпитања („Службени
гласник РС“, број 108/15), којим се уређују ближи услови за
избор директора основне школе: за директора установе образовања и васпитања може да буде изабрано лице које има
одговарајуће образовање; које има одговарајуће радно искуство на пословима образовања и васпитања; које има психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и
ученицима; које није осуђивано правноснажном пресудом
за кривично дело или привредни преступ утврђен Законом
о основама система образовање и васпитања; за које није,
у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање;
које има држављанство Републике Србије; које зна језик на
коме се остварује образовно-васпитни рад; које има дозволу
за рад, обуку и положен испит за директора. Рок за пријављивање на конкурс је 15 дана од дана објављивања. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узети у разматрање.
Пријаве се могу доставити лично установи или послати препорученим путем (путем поште), са назнаком „За конкурс за
директора школе - не отварати“, на адресу школе. Уз пријаву
на конкурс кандидат треба да приложи: преглед кретања
у служби са биографским подацима, оверену фотокопију
дипломе о стеченом образовању, оверену фотокопију докумената о положеном испиту за лиценцу, односно стручном
испиту за наставника или стручног сарадника, оверену фотокопију извода из матичне књиге рођених, оверену фотокопију
уверења о држављанству, доказ о језику на ком се остварује
васпитно-образовни рад (доказ издат од одговарајуће високошколске установе о знању језика на коме се остварује васпитно-образовни рад, уколико одговарајуће образовање није
стечено на српском језику); потврду о радном искуству; услове тражене Правилником о ближим условима за избор директора установа образовања и васпитања („Службени гласник
РС“, број 108/15). Напомена: оверене фотокопије горенаведених докомената не могу бити старије од 6 месеци.

Ч АЧ А К
ОШ „ДР ДРАГИША МИШОВИЋ“

32000 Чачак, Булевар Вука Караџића 1

Наставник математике
УСЛОВИ: Кандидат поред општих услова прописаних чланом
Национална служба за запошљавање • www.nsz.gov.rs
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24 став 1 Закона о раду („Службени гласник РС“, бр. 24/05,
61/05, 54/09, 32/13 и 75/14), треба да испуњава и посебне
услове прописане чланом 120 став 1 тачке 1, 2, 3 и 4, и то: да
има одговарајуће образовање; да има психичку, физичку и
здравствену способност за рад са децом и ученицима, да није
осуђиван правоснажном пресудом за кривична дела утврђена
у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања и васпитања, да има држављанство Републике Србије.
Докази о испуњености услова из тачака 1, 3 и 4 подносе се уз
пријаву на конкурс, из тачке 2 пре закључења уговора о раду.
Кандидт треба да испуњава и услове из члана 8 став 2, 3 и 4
Закона о основама система образовања и васпитања (мора
да има образовање из психолошких, педагошких и методичких дисциплина стечено на високошколској установи у току
студија или након дипломирања од најмање 30 бодова и 6
бодова праксе у установи, у складу са Европским системом
преноса бодова), као и посебне услове из члана 3 Правилника о врсти образовања наставника и стручних сарадника у
основној школи („Службени гласник РС“, број 11/12 и 15/13).

претходно завршеном педагошком академијом или учитељском школом, професор разредне наставе и енглеског језика
за основну школу, мастер учитељ, дипломирани учитељ - мастер, професор разредне наставе и ликовне културе за основну
школу.

35000 Јагодина, Теслина 1

ОСТАЛО: психичка, физичка и здравствена способност за рад
са ученицима; да кандидат није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дела утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3
Закона о основама система образовања и васпитања (доказује
се изводом из казнене евиденције); да има држављанство
Републике Србије; да зна језик на коме се остварује образовно-васпитни рад; да има, у складу са чл. 8 став 4 Закона о
основама система образовања и васпитања, образовање из
психолошких, педагошких и методичких дисциплина стечено
на високошколској установи у току студија или након дипломирања од најмање 30 бодова и 6 бодова праксе у установи
у складу са Европским системом преноса бодова. Кандидат
који је у току студија положио испит из педагогије и психологије или је положио стручни испит, односно испит за лиценцу,
сматра се да има образовање из горенаведених дисциплина.
Уз пријаву кандидати су дужни да доставе, у оригиналу или
о овереној копији: оверену фотокопију дипломе или уверења
о завршеном факултету, извод из матичне књиге рођених,
уверење о држављанству (не старије од 6 месеци), уверење
основног суда да није подигнута оптужница или покренута
истрага, доказ, односно уверење о поседовању образовања
из психолошких, педагошких и методичких дисциплина стеченом на високошколској установи у току студија или након
дипломирања од најмање 30 бодова и 6 бодова праксе у установи, у складу са Европским системом преноса бодова, издато
од стране одговарајуће високошколске установе или доказ уверење о положеном стручном испиту, односно о положеном
испиту за лиценцу. Лекарско уверење о психичкој, физичкој
и здравственој способности за рад са ученицима доставља
изабрани кандидат пре закључења уговора о раду, уверење
о некажњавању прибавља школа по службеној дужности. У
поступку одлучивања о избору наставника директор врши
ужи избор кандидата, које упућује на претходну психолошку процену способности за рад са децом и ученицима, коју
врши Национална служба за послове запошљавања применом стандардизованих поступака. Рок за подношење пријава на конкурс је осам дана од дана објављивања. Пријаве се
подносе на адресу: ОШ „17.октобар“, 35000 Јагодина, Теслина 1 или предати лично. Ближе информације могу се добити
на број телефона: 035/245-138 и код секретара. Непотпуне и
неблаговремене пријаве неће се узимати у разматрање.

Наставник разредне наставе

ОШ “ЂУРА ЈАКШИЋ”

ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс доставити: оригинал или
оверену фотокопију дипломе (уверења) о траженој врсти и
степену стручне спреме; оригинал или фотокопију уверења
о држављанству Републике Србије; оригинал или оверену
фотокопију доказа да кандидат има образовање из психолошких, педагошких и методичких дисциплина стечено на високошколској установи у току студија или након дипломирања
од најмање 30 бодова и 6 бодова праксе у установи, у складу
са Европским системом преноса бодова (уверење - потврда
одговарајуће високошколске установе или доказ о положеним
испитима из педагогије и психологије у току студија или доказ
о положеном стручном испиту, односно испиту за лиценцу).
Доказ о психичкој, физичкој и здравственој способности за
рад са ученицима (лекарско уверење) подноси само изабрани кандидат, пре закључења уговора о раду. Рок за подношење пријава са потребним доказима о испуњавању услова
је 8 дана, рачунајући од дана објављивања конкурса у публикацији „Послови“. Непотпуне и неблаговремено достављене
пријаве неће бити разматране. Пријаве се шаљу на горенаведену адресу. Сва потребна обавештења могу се добити од
секретара школе, лично или на број телефона: 032/332-202,
сваког радног дана од 9 до 14 часова.

ЈАГОДИНА
ОШ “17. ОКТОБАР”

УСЛОВИ: Кандидат треба да има одговарајуће образовање
из чл. 8 став 2 и чл. 120 Закона о основама система образовања и васпитања („Сл. гласник РС“, бр. 72/09, 52/11, 55/13,
35/15 - аутентично тумачење 68/15 и 62/2016 - Одлука УС)
и Правилника о степену и врсти образовања наставника и
стручних сарадника у основној школи („Сл. гласник РС - Просветни гласник“, бр. 11/2012 и 15/2013), односно да је стекао
одговарајуће високо образовање на студијама другог степена (мастер академске студије, специјалистичке академске
студије или специјалистичке струковне студије), по пропису
који уређује високо образовање почев од 10. септембра 2005.
године или на основним студијама у трајању од најмање 4
године по пропису који је уређивао високо образовање до 10.
септембра 2005 године, односно да је: професор разредне
наставе, наставник разредне наставе професор педагогије са
Бесплатна публикација о запошљавању

35212 Плажане

Наставник разредне наставе

на одређено време до повратка запосленог
одсутног преко 60 дана, најдуже до завршетка
школске 2016/2017. године
УСЛОВИ: одговарајуће образовање за наставника основне
школе у складу са чланом 8 став 2 Закона о основама система образовања и васпитања (“Службени гласник РС”, бр.
72/09, 52/11, 55/13, 35/15 - аутентично тумачење и 68/15)
и Правилником о степену и врсти образовања наставника и
стручних сарадника у основној школи (“Службени гласник РС
- Просветни гласник”, бре.11/2012 и 15/2013); образовање из
психолошких, педагошких и методичких дисциплина стечено
на високошколској установи у току студија или након дипло17.08.2016. | Број 687 |
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мирања од најмање 30 бодова и 6 бодова праксе у установи,
у складу са ЕСПБ, а на основу члана 8 став 4 Закона о основама система образовања и васпитања; да кандидат испуњава
остале услове за пријем у радни однос из члана 120 став 1
тачке 2, 3, 4 и 5 Закона о основама система образовања и
васпитања (“Службени гласник РС”, бр. 72/09, 52/11, 55/13,
35/15 - аутентично тумачење и 68/15); поседовање психичке,
физичке и здравствене способности за рад са децом и ученицима; држављанство Републике Србије; да кандидат није
осуђиван правоснажном пресудом за кривична дела утврђена
у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања и васпитања; извршена психолошка процена способности за рад са децом и ученицима, у складу са законом.
ОСТАЛО: Рок за пријављивање је 8 дана од дана објављивања огласа. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се
узимати у разматрање. Кандидати уз пријаву са биографским
подацима, односно радном биографијом, прилажу: доказ о
држављанству Републике Србије (уверење о држављанству
или извод из матичне књиге рођених), оверен препис или
оверену фотокопију дипломе о стеченом образовању, оверен
препис или оверену фотокопију уверења о положеном стручном испиту, односно испиту за лиценцу (осим за лица која
заснивају радни однос у својству приправника или на одређено време), доказ о знању језика на којем се остварује образовно-васпитни рад (осим кандидата који су одговарајуће образовање стекли на том језику, пошто се сматра да они познају
језик на којем се изводи образовно-васпитни рад); доказ да
имају образовање из психолошких, педагошких и методичких дисциплина стечено на високошколској установи у току
студија или након дипломирања од најмање 30 бодова и 6
бодова праксе у установи, у складу са Европским системом
преноса бодова или доказ да су у току студија положили
испите из педагогогије и психологије (осим кандидата који
су положили стручни испит, односно испит за лиценцу, јер
се сматра да ови кандидати имају образовање из наведених
дисциплина). Учесници конкурса подлежу психолошкој процени способности за рад са децом и ученицима, коју врши
Национална служба за запошљавање у Јагодини. Уверење о
неосуђиваности кандидата прибавља школа, док се уверење
о општој психичкој, физичкој и здравственој способности за
рад подноси пре закључења уговора о раду. Приложена документа се не враћају. Одлуку о избору кандидата директор ће
донети у року од осам дана од дана добијања резултата психолошке процене способности за рад са децом и ученицима.
Пријаве слати на горенаведену адресу. Ближе информације о
конкурсу могу се добити код секретара школе, путем телефона: 035/8631-022 или имејлом: skolaplažane@ptt.rs.

КОСОВСК А МИТРОВИЦ А
ОШ „ВУК КАРАЏИЋ“
Лепина

Директор

на период од четири године
УСЛОВИ: За директора може бити изабрано лице које испуњава следеће услове: да поседује одговарајуће образовање из
члана 8 став 2 Закона о основама система образовања и васпитања (високо образовање стечено на студијама другог степена - дипломске академске студије - мастер, специјалистичке
академске студије или специјалистичке струковне студије, у
складу са Законом о високом образовању или на основним
студијама у трајању од најмање четири године, по пропису
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који је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005.
године), за наставника основне школе, педагога или психолога; да поседује дозволу за рад (лиценцу); да има положен
испит за директора установе; да поседује психичке, физичке и здравствене способности за рад са децом и ученицима;
да има држављанство Републике Србије; да није осуђивано
правоснажном пресудом за кривична дела утврђена у чл. 120
став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања и васпитања; да има најмање пет година рада у установи на пословима образовања и васпитања, након стеченог одговарајућег
образовања.
ОСТАЛО: Рок за пријављивање је 15 дана од дана објављивања конкурса. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће
се узети у разматрање. Уз пријаву приложити: доказ о
држављанству, оверен препис - фотокопију дипломе о стеченом образовању, оверен препис - фотокопију документа
о положеном испиту за лиценцу, односно стручном испиту,
потврду о радном искуству, радну биографију. Особе за контакт: Ничић Звонко,тел. +386 4934 2299, Зорица Талић, тел.
+386 4913 4493.

ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА
„НАША РАДОСТ”
Лепосавић, Немањина бб
тел. 028/84-260

Логопед

на одређено време ради замене одсутног
запосленог преко 60 дана
УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, дипломирани дефектолог - логопед; поседовање психичке, физичке и здравствене
способности за рад; држављанство РС; да лице није осуђивано правноснажом пресудом за кривична дела утврђена у чл.
120 став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања
и васпитања. Кандидат уз пријаву мора да достави: оверену
фотокопију дипломе о стеченом образовању, извод из матичне књиге рођених (оригинал или оверена фотокопија) и уверење о држављанству (не старије од 6 месеци). Уверење о
здравственој способности изабрани кандидат подноси приликом закључивања уговора о раду, док је предшколска установа дужна да по службеној дужности прибави уверење да
кандидат није осуђиван за горенаведена кривична дела. Рок
за пријављивање је 8 дана од дана објављивања конкурса.
Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узети у разматрање. Одлуку о избору кандидата директор ће донети у року
од 30 дана од дана истека рока за подношење пријава. Пријаве слати на горенаведену адресу.

ОСНОВНА ШКОЛА
„СТАНА БАЧАНИН“

38219 Лешак, Браће Матовић 17
тел. 028/88-020, 028/88-803

Директор

на период од 4 године
УСЛОВИ: За директора школе може бити изабрано лице које
испуњава услове прописане чланом 8 став 2 и 4 и чланом
59 став 5 и члановима 120 и 122 Закона о основама система
образовања и васпитања: одговарајуће високо образовање
за наставника основне школе, педагога или психолога; дозвола за рад (лиценце за наставника, педагога или психолоНационална служба за запошљавање • www.nsz.gov.rs
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га); психичка, физичка и здравствена способност за рад са
децом и ученицима; држављанство Републике Србије; знање
језика на којем се изводи образовно-васпитни рад; положен
испит за директора; најмање пет година рада у установи на
пословима образовања и васпитања, након стеченог одговарајућег образовања; да лице није осуђивано правноснажном пресудом за кривична дела утврђена у члану 120 став 1
тачка 3 Закона о основама система образовања и васпитања.
Уз пријаву на конкурс кандидати треба да доставе следећу
документацију, којом се доказује испуњеност горенаведених услова (у оригиналу или оверене фотокопије): оверену
фотокопију дипломе о стеченом одговарајућем образовању;
оверену фотокопију уверења о положеном стручном испиту
за наставника, педагога или психолога, односно испиту за
лиценцу; оверену фотокопију уверења о држављанству (не
старије од 6 месеци); оверену фотокопију извода из матичне
књиге рођених (не старије од 6 месеци); потврду надлежног
органа да лице није осуђивано правноснажном пресудом за
кривична дела прописана чланом 120 став 1 тачка 3 Закона
о основама система образовања и васпитања (не старије од
6 месеци, оригинал); потврду надлежног органа да лице није
под истрагом (не старије од 6 месеци, оригинал); потврду о
радном искуству (оригинал); лекарско уверење (не старије од
6 месеци, оригинал) и преглед кретања у служби са биографским подацима. У пријави на конкурс треба да буду садржани основни биографски подаци и преглед кретања у служби.
Пријаву и осталу потребну документацију кандидати треба да
доставе на горенаведену адресу школе, са назнаком „Конкурс
за директора“, у року од 15 дана од дана објављивања конкурса. Неблаговремене и непотпуне пријаве се неће узимати
у разматрање.

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

Сарадник у звање асистента за ужу научну
област Српска књижевност

са 40% радног времена, на одређено време од три
године
УСЛОВИ: студент докторских студија који је и основне и мастер академске студије завршио са укупном просечном оценом
најмање 8, који показује смисао и способност за наставни рад
и познаје један од светских језика. У звање асистента може
бити изабран и магистар наука коме је прихваћена тема докторске дисертације (за студенте по старом закону). У поновни
избор у звање асистента може бити изабран кандидат који је
стекао академски назив доктор наука. Непостојање сметње из
чл. 62 став 4 Закона о високом образовању и остали општи и
посебни услови предвиђени су чл. 72 Закона о високом образовању („Сл. гласник РС“, бр. 76/2005, 100/07, 97/08, 44/2010,
93/2012, 89/2013, 99/14, 45/15 и 68/15), Статутом Универзитета у Крагујевцу (пречишћен текст, бр. II-01/148 од 26.02.2016.
године - www.kg.ac.rs), Статутом Филолошко-уметничког
факултета у Крагујевцу (пречишћен текст, бр. 01-1336 од
30.04.2015. године - www.filum.kg.ac.rs), Одлуком о изменама и допунама Статута Филолошко-уметничког факултета у
Крагујевцу (бр.01-1631 од 25.05.2016. године), Правилником
о избору сарадника на Одсеку за филологију, Законом о раду
(„Сл. гласник РС“, бр. 24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013 и
75/14) и другим актима Факултета и Универзитета у Крагујевцу.
Бесплатна публикација о запошљавању

Сарадник у звање уметничког сарадника
(пијанисте) за ужу уметничку област Клавир

за рад на Катедри за соло певање, на одређено
време до повратка запосленог са неплаћеног
одсуства, а најдуже до пет година
УСЛОВИ: одговарајуће високо образовање из области за коју
се бира са укупном просечном оценом најмање 8, признати
уметнички резултати и способност за уметничку сарадњу и
наставни рад. За избор у звање уметничког сарадника предвиђена је аудиција. Непостојање сметње из чл. 62 став 4 Закона о високом образовању и остали општи и посебни услови
предвиђени су Законом о високом образовању („Сл. гласник
РС“, бр. 76/2005, 100/07, 97/08, 44/2010, 93/2012, 89/2013,
99/14, 45/15 и 68/15), Статутом Универзитета у Крагујевцу
(пречишћен текст, бр. II-01/148 од 26.02.2016. године - www.
kg.ac.rs), Статутом Филолошко-уметничког факултета у Крагујевцу (пречишћен текст, бр. 01-1336 од 30.04.2015. године
- www.filum.kg.ac.rs), Одлуком о изменама и допунама Статута
Филолошко-уметничког факултета у Крагујевцу (бр. 01-1631
од 25.05.2016. године), Законом о раду („Сл. гласник РС“, бр.
24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013 и 75/14) и другим актима
Факултета и Универзитета у Крагујевцу.

Сарадник у звање сарадника у настави за ужу
научну област Шпански језик и лингвистика
на одређено време од годину дана

УСЛОВИ: студент мастер академских студија који је основне
академске студије завршио са укупном просечном оценом
најмање 8 и који је у току студија показао смисао за наставни и научни рад из области за коју конкурише. Непостојање
сметњи из чл. 62 став 4 Закона о високом образовању и остали
општи и посебни услови предвиђени су чл. 71 Закона о високом образовању (“Сл. гласник РС”, бр. 76/2005, 100/07, 97/08,
44/2010, 93/2012, 89/2013, 99/14, 45/15 и 68/15), Статутом
Универзитета у Крагујевцу (пречишћен текст, бр. II-01/148
од 26.02.2016. године - www.kg.ac.rs), Статутом Филолошко-уметничког факултета у Крагујевцу (пречишћен текст, бр.
01-1336 од 30.04.2015 године - www.filum.kg.ac.rs), Одлуком о
изменама и допунама Статута Филолошко-уметничког факултета у Крагујевцу (бр. 01-1631 од 25.05.2016. године), Правилником о избору сарадника на Одсеку за филологију, Законом о раду („Сл. гласник РС“, бр. 24/2005, 61/2005, 54/2009,
32/2013 и 75/14) и другим актима Факултета и Универзитета
у Крагујевцу.

Сарадник у звање сарадника у настави за ужу
уметничку област Дириговање
са 60% радног времена, на одређено време до
повратка запослене са боловања, не дуже од
годину дана

УСЛОВИ: студент мастер академских или специјалистичких
студија који је основне академске студије завршио са укупном
просечном оценом најмање 8 и који је у току студија показао
смисао за наставни и уметнички рад из области за коју конкурише и познаје један од светских језика. Непостојање сметњи
из чл. 62 став 4 Закона о високом образовању и остали општи
и посебни услови предвиђени су чл. 71 Закона о високом
образовању (“Сл. гласник РС”, бр. 76/2005, 100/07, 97/08,
44/2010, 93/2012, 89/2013, 99/14, 45/15 и 68/15), Статутом
Универзитета у Крагујевцу (пречишћен текст, бр. II-01/148
од 26.02.2016. године) - www.kg.ac.rs, Статутом Филолошко-уметничког факултета у Крагујевцу (пречишћен текст, бр.
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01-1336 од 30.04.2015 године) - www.filum.kg.ac.rs, Одлуком о
изменама и допунама Статута Филолошко-уметничког факултета у Крагујевцу (бр.01-1631 од 25.05.2016. године), Законом о раду (“Сл. гласник РС”, бр. 24/2005, 61/2005, 54/2009,
32/2013 и 75/14) и другим актима Факултета и Универзитета
у Крагујевцу.
ОСТАЛО: Документа која је потребно доставити: пријава на
конкурс, биографија и стручна биографија, оверене копије
диплома свих нивоа студија, уверење о уписаним докторским
студијама или одлука о прихваћеној теми докторске дисертације, оверена копија извода из матичне књиге рођених, уверење о држављанству (оригинал), потврда надлежног органа
(полицијске управе) да кандидат није осуђиван за кривична
дела предвиђена чланом 62 став 4 Закона о високом образовању и чланом 124е и чланом 126 Статута Универзитета у
Крагујевцу (оверена копија), потврда Комисије за обезбеђење
и унапређење квалитета о педагошком раду (за кандидате
који су у радном односу на ФИЛУМ-у). Сву конкурсну документацију са доказима о испуњености услова конкурса, сви
кандидати су обавезни да доставе и у електронској форми
(на компакт-диску - CD-у), у складу са Упутством за примену,
начин достављања, попуњавања и утврђивање релевантних
докумената које кандидат доставља у току поступка избора
у звање (доступно на: http//www.kg.ac.rs/Docs/Uputstvo_KPP.
docx). Фотокопије докумената морају бити оверене и не старије од 6 месеци. Непотпуне и неблаговремене пријаве, као и
документација кандидата који не испуњавају услове конкурса,
неће се узимати у разматрање. Сва документација и радови
достављају се Служби за опште и правне послове ФИЛУМ-а, у
згради Друге крагујевачке гимназије или поштом. Рок за подношење пријава је 8 дана од дана објављивања конкурса у
публикацији „Послови“ и на сајту Универзитета у Крагујевцу.

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

Наставник у звање доцента за ужу научну
област Музичка теорија
на одређено време од пет година

УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме, доктор наука из научне
области за коју се бира, непостојање сметње из чл. 62 став
4 Закона о високом образовању и остали општи и посебни
услови предвиђени чл. 64 и 65 Закона о високом образовању (“Сл. гласник РС”, бр. 76/2005, 100/07, 97/08, 44/2010,
93/2012, 89/2013, 99/14, 45/15 и 68/15), Статутом Универзитета у Крагујевцу (пречишћен текст, бр. II-01-148 од 26.02.2016.
године - www.kg.ac.rs), Статутом Филолошко-уметничког
факултета Универзитета у Крагујевцу (пречишћен текст, бр.
01-1336 од 30.04.2015. године - www.filum.kg.ac.rs), Одлуком о изменама и допунама Статута ФИЛУМ-а (бр. 01-755/1
од 25.05.2016. године), Законом о раду (“Сл. гласник РС”, бр.
24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013 и 75/14), Правилником о
начину и поступку заснивања радног односа и стицању звања
наставника Универзитета у Крагујевцу - www.kg.ac.rs (бр. III01-99/2 од 11.2.2016. године - www.kg.ac.rs) и другим актима
Факултета и Универзитета у Крагујевцу.

Наставник у звање доцента за ужу научну
област Музичка педагогија (Солфеђо и
Методика наставе солфеђа)
на одређено време од пет година
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УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме, доктор наука из научне
области за коју се бира, непостојање сметње из чл. 62 став
4 Закона о високом образовању и остали општи и посебни
услови предвиђени чл. 64 и 65 Закона о високом образовању (“Сл. гласник РС”, бр. 76/2005, 100/07, 97/08, 44/2010,
93/2012, 89/2013, 99/14, 45/15 и 68/15), Статутом Универзитета у Крагујевцу (пречишћен текст, бр. II-01-148 од 26. 2.
2016. године - www.kg.ac.rs), Статутом Филолошко-уметничког факултета Универзитета у Крагујевцу (пречишћен текст,
бр. 01-1336 од 30.04.2015. године - www.filum.kg.ac.rs), Одлуком о изменама и допунама Статута ФИЛУМ-а (бр. 01-755/1
од 25.05.2016. године), Законом о раду (“Сл. гласник РС”, бр.
24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013 и 75/14), Правилником о
начину и поступку заснивања радног односа и стицању звања
наставника Универзитета у Крагујевцу - www.kg.ac.rs (бр. III01-99/2 од 11.2.2016. године - www.kg.ac.rs) и другим актима
Факултета и Универзитета у Крагујевцу.
ОСТАЛО: Документа која је потребно доставити: пријава на
конкурс, биографија и стручна биографија, оверене копије
диплома свих нивоа студија, оверена копија извода из матичне књиге рођених, уверење о држављанству (оригинал),
потврда надлежног органа (полицијске управе) да кандидат
није осуђиван за кривична дела предвиђена чланом 62 став
4 Закона о високом образовању и чланом 124е и чланом 126
Статута Универзитета у Крагујевцу (оверена копија), потврда
Комисије за обезбеђење и унапређење квалитета о педагошком раду (за кандидате који су у радном односу на ФИЛУМ-у),
за кандидате који се први пут бирају у звање доцента на Универзитету у Крагујевцу предвиђено је јавно приступно предавање. Сву конкурсну документацију са доказима о испуњености услова конкурса, сви кандидати су обавезни да доставе
и у електронској форми (на компакт-диску - CD-у) у складу
са Упутством за примену, начин достављања, попуњавања
и утврђивање релевантних докумената које кандидат доставља у току поступка избора у звање (доступно на: http//
www.kg.ac.rs/Docs/Uputstvo_KPP.docx). Фотокопије докумената морају бити оверене и не старије од 6 месеци. Непотпуне
и неблаговремене пријаве, као и документација кандидата
који не испуњавају услове конкурса неће се узимати у разматрање. Сва документација и радови достављају се Служби за
опште и правне послове ФИЛУМ-а, у згради Друге крагујевачке гимназије или поштом на адресу: Филолошко-уметнички
факултет, Јована Цвијића бб, 34000 Крагујевац. Рок за подношење пријава је 15 дана од дана објављивања конкурса у
публикацији „Послови“ и на интернет страници Универзитета
у Крагујевцу.

ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА
„НАДА НАУМОВИЋ“

34000 Крагујевац, Саве Ковачевића 30
тел. 034/332-706

Педагошки асистент

на одређено време, у радној 2016/2017. години
УСЛОВИ: Послове педагошког асистента може обављати лице
које има средње образовање са познавањем ромског језика
или је положило испит из тог језика са методиком на одговарајућој високошколској установи, у складу са законом. Уз
пријаву кандидати прилажу оверене фотокопије докумената: уверење о држављанству, уверење да се не води истрага, диплому о стеченом образовању, извод из матичне књиге
рођених и доказ о завршеном програму обуке за педагошког
асистента. Пријаве са наведеном документацијом доставиНационална служба за запошљавање • www.nsz.gov.rs
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ти лично или путем поште на горенаведену адресу. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узети у разматрање.
Конкурс је отворен 8 дана. Телефон за ближе информације:
034/332-706.

ЛЕСКОВАЦ
ЕКОНОМСКА ШКОЛА
„ЂУКА ДИНИЋ“

16000 Лесковац, Коста Стаменковић 15

Наставник комерцијалног познавања робе

са 20% радног времена, на одређено време ради
замене одсутне запослене преко 60 дана

Дипломирани економиста - наставник
економских предмета

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

Наставник психологије

са 40% радног времена, на одређено време ради
замене одсутне запослене преко 60 дана
УСЛОВИ: Кандидат мора поседовати одговарајуће образовање, стечено на студијама другог степена (мастер академске
студије, специјалистичке академске студије или специјалистичке струковне студије), по пропису који уређује високо образовање почев од 10. септембра 2005. године или на основним
студијама у трајању од најмање четири године, по пропису
који је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005.
године; да испуњава услове у складу са Правилником о врсти
стручне спреме наставника, стручних сарадника и помоћних
наставника у стручним школама; да има психичку физичку и
здравствену способност за рад са децом и ученицима; да није
осуђиван правоснажном пресудом за кривична дела утврђена
у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања и васпитања; да је држављанин Републике Србије; да
зна језик на ком се остварује образовно-васпитни рад и да
испуњава и друге услове прописане законом; да испуњава
услове из члана 8 став 4 Закона о основама система образовања и васпитања у погледу образовања из психолошких,
педагошких и методичких дисциплина, стеченог на високошколској установи у току студија или након дипломирања од
најмање 30 бодова и шест бодова праксе у установи, у складу са Европским системом преноса бодова. Кандидат који је
положио испите из педагогије и психологије или је положио
стручни испит, односно испит за лиценцу, сматра се да има
образовање из горенаведених дисциплина.
ОСТАЛО: Уз пријаву кандидати су дужни да поднесу: краћу
биографију са прегледом кретања у служби, извод из матичне
књиге рођених (трајни, оригинал или оверена фотокопија),
оверен препис/фотокопију дипломе о стручној спреми, уверење о држављанству (не старије од шест месеци, оригинал
или оверена фотокопија) и доказ из члана 8 став 4 Закона о
основама система образовања и васпитања. Кандидат који је
положио испит из педагогије и психологије или је положио
стручну испит, односно испит за лиценцу, сматра се да има
образовање из ових дисциплина (доказ: оверена фотокопија
индекса или потврда, односно оверена фотокопија лиценце). Лекарско уверење да кандидат има психичку, физичку
и здравствену способност за рад са децом и ученицима подноси се пре закључења уговора о раду. Проверу психофизичких способности кандидата који испуњавају услове, а који су
Бесплатна публикација о запошљавању

се благовремено и са потпуном документацијом пријавили
на конкурс и који уђу у ужи избор, врши Национална служба за запошљавање у Лесковцу, применом стандардизованих поступака. Непотпуне и неблаговремене пријаве се неће
разматрати. Рок за подношење пријава је 8 дана од дана
објављивања конкурса. Пријаве се могу предати непосредно
школи или путем поште на адресу школе.

НИШ
ОШ “ПРВИ МАЈ”

18211 Трупале, Железничка бб

Секретар

са 50% радног времена
УСЛОВИ: VII степен стручне спреме: дипломирани правник
- мастер или дипломирани правник који је стекао високо
образовање на основним студијама у трајању од најмање 4
године; психичка, физичка и здравствена способност за рад
са децом и ученицима; да кандидат није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дела утврђена у чл. 120 став
1 тачка 3 Закона о основама система образовања и васпитања (“Службени гласник РС”, бр. 72/2009, 52/2011, 55/2013,
35/2015 - аутентично тумачење и 68/2015); држављанство
Републике Србије. Уз пријаву на конкурс кандидат је дужан да
достави: доказ о одговарајућем образовању (оверена фотокопија дипломе о стеченом високом образовању); лекарско уверење (подноси изабрани кандидат, пре закључења уговора
о раду); извештај из казнене евиденције ПУ као доказ о неосуђиваности за наведена кривична дела и да није утврђено
дискриминаторно понашање (прибавља школа по службеној
дужности); уверење о држављанству (оригинал или оверена фотокопија). Пријаву на конкурс са подацима и важећим,
односно овереним фотокопијама докумената тражених у конкурсу, а којима се доказује испуњеност услова за пријем у
радни однос на оглашено радно место, кандидати достављају
на горенаведену адресу, путем поште или лично. Непотпуне и
неблаговремене пријаве неће се узимати у разматрање.

СПЕЦИЈАЛНА ШКОЛА СА
ДОМОМ УЧЕНИКА “БУБАЊ”

18000 Ниш, Бубањских хероја 3
тел. 018/263-154

Дефектолог - васпитач
УСЛОВИ: одговарајуће образовање у складу са чланом 8 Закона о основама система образовања и васпитања (“Службени
гласник РС”, бр. 72/09, 52/11, 55/13, 35/15, 68/15) и чланом 5
Правилника о врсти стручне спреме наставника, васпитача и
стручних сарадника у основној школи за глуве и наглуве ученике (“Службени гласник РС - Просветни гласник”, бр. 4/98):
дипломирани дефектолог одсека (групе или смера) за рад са
лицима оштећеног слуха.

Технички секретар у дому
УСЛОВИ: IV степен стручне спреме стечен након завршене
гимназије, школе правно-економског смера или економске
школе.
ОСТАЛО: одговарајуће образовање у складу са чланом 8
Закона о основама система образовања и васпитања и чланом 5 Правилника о врсти стручне спреме наставника, вас17.08.2016. | Број 687 |

75

Наука и образовање

питача и стручних сарадника у основној школи за глуве и
наглуве ученике; психичка, физичка и здравствена способност за рад са децом и ученицима (лекарско уверење доставља изабрани кандидат, након коначности одлуке о избору
а пре закључења уговора о раду); да кандидат није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дела утврђена у чл.
120 став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања и
васпитања (уверење прибавља школа); држављанство Републике Србије; знање српског језика на ком се остварује образовно-васпитни рад. Уз пријаву доставити: оверен препис или
оверену фотокопију дипломе о стеченом одговарајућем образовању; доказ о образовању из психолошких, педагошких и
методичких дисциплина (при чему се сматра да наставник,
васпитач и стручни сарадник који је у току студија положио
испите из педагогије и психологије или је положио стручни
испит, односно испит за лиценцу, има образовање из наведених дисциплина); уверење о држављанству; извод из матичне књиге рођених; доказ о знању језика на ком се остварује
образовно-васпитни рад (осим кандидата који су одговарајуће
образовање стекли на том језику). Кандидати за радно место
дефектолог-васпитач који уђу у ужи избор биће упућени на
претходну психолошку процену способности за рад са децом
и ученицима коју врши надлежна служба за послове запошљавања. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узимати у разматрање.

НОВИ ПА ЗАР
ОСНОВНА ШКОЛА
„АЛЕКСА ЂИЛАС БЕЋО“
Мојстир, 36320 Тутин
тел. 020/620-076,
063/102-5948

Професор биологије

у матичној школи у Мојстиру и у издвојеном
одељењу у Драги, на одређено време до
повратка запосленог са места вршиоца дужности
директора, са 80% радног времена
УСЛОВИ: у радни однос у установи може да буде примљено
лице, под условима прописаним Законом и ако има: одговарајуће високо образовање у складу са чланом 8 став 2 и чланом 120 Закона о основама система образовања и васпитања;
психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом
и ученицима; да није осуђивано правоснажном пресудом за
кривична дела утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о
основама система образовања и васпитања; држављанство
Републике Србије; да зна језик на коме се остварује образовно-васпитни рад; наставник мора да има образовање из психолошких, педагошких и методичких дисциплина стечено на
високошколској установи у току студија или након дипломирања од најмање 30 бодова и шест бодова праксе у установи,
у складу са Европским системом преноса бодова. Уз пријаву
кандидати треба да приложе: уверење о држављанству;
извод из матичне књиге рођених; оверен препис - фотокопију
дипломе о стеченој стручној спреми; доказ о познавању језика на коме се остварује образовно-васпитни рад. Уверење о
здравственом стању и о психофизичкој способности за рад са
ученицима подносе се пре закључења уговора о раду. Доказ
о неосуђиваности прибавља установа по службеној дужности.
Рок за пријављивање на конкурс је 15 дана од дана објављивања. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати.
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ОСНОВНА ШКОЛА
“АЛЕКСА ЂИЛАС БЕЋО”

Мојстир, 36320 Тутин
тел. 020/620-076, 063/637-712

Директор

на период од 4 године
УСЛОВИ: Захтев за пријем у радни однос могу поднети кандидати који испуњавају следеће услове: одговарајуће високо
образовање у складу са чланом 8 став 2 и чланом 120 Закона о основама система образовања и васпитања за наставника основне школе, педагога и психолога; да имају психичку,
физичку и здравствену способност за рад са ученицима; да
нису осуђивани правоснажном пресудом за кривична дела
утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о основама система
образовања и васпитања; да имају држављанство Републике
Србије; да знају језик на коме се остварује образовно-васпитни рад; најмање пет година рада у установи на пословима
образовања и васпитања, након стеченог одговарајућег образовања. Уз пријаву на конкурс кандидати треба да приложе:
уверење о држављанству; извод из матичне књиге рођених;
оверен препис дипломе (фотокопија) о стеченој стручној
спреми; доказ о познавању језика на ком се изводи васпитно-образовни рад; потврду о радном стажу у области образовања и васпитања; оверен препис уверења о положеном
стручном испиту; радну биографију; оквирни план рада за
време мандата. Уверење о психофизичкој и здравственој способности за рад са ученицима подноси се пре закључења уговора о раду, а доказ о неосуђиваности прибавља установа.
Рок за пријављивање на конкурс је 15 дана од дана објављивања. Неблаговремене и непотпуне пријаве се неће узимати
у разматрање.

ОШ „ДОСИТЕЈ ОБРАДОВИЋ“
Осаоница
36314 Штитаре, Нови Пазар
тел. 020/351-393

Наставник географије

на одређено време до повратка радника са
функције, са 70% радног времена

Наставник физике

на одређено време до повратка радника са
функције, са 60% радног времена
УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава услове прописане
законом: одговарајуће високо образовање у складу са чланом 8 Закона о основама система образовања и васпитања
(„Сл. гласник РС“, бр. 52/09, 52/11 и 55/13), стечено на студијама другог степена (мастер академске студије, специјалистичке академске студије или специјалистичке струковне
студије), по пропису који уређује високо образовање. Кандидат мора да има образовање из психолошких, педагошких и
методичких дисциплина стечено на високошколској установи;
држављанство РС (уверење о држављанству - оригинал или
оверена копија); да има психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и ученицима. Уз захтев доставити:
оверен препис дипломе о завршеном образовању, исправу
коју издаје високошколска установа, извод из матичне књиге
рођених; уверење о држављанству (не старије од шест месеци), доказ да кандидат није осуђиван правоснажном пресудом
за кривична дела утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о
основама система образовања и васпитања. Ближе информаНационална служба за запошљавање • www.nsz.gov.rs

Наука и образовање

ције о конкурсу могу се добити код секретара школе и путем
телефона: 020/351-393 или лично у школи.

НОВИ СА Д
УНИВЕРЗИТЕТ
„ЕДУКОНС“

21208 Сремска Каменица, Војводе Путника 87

снагу уговора о раду. Пријаве слати на горенаведену адресу,
за сваки конкурс посебно. Конкурс ће бити отворен 15 дана од
дана објављивања.

ОСНОВНА ШКОЛА “ВУК КАРАЏИЋ”
21420 Бач, Школска 1
тел/факс: 021/771-224, 021/771-207

Наставник математике

Наставник за ужу уметничку област Сликање,
доцент

са 20 наставних часова недељно, на одређено
време до повратка запослене са породиљског
одсуства и одсуства са рада ради неге детета

УСЛОВИ: мастер ликовних уметности, репрезентативне референце у области уметности (самосталне и групне изложбе),
способност за наставни рад. Услови за избор су предвиђени
Законом о високом образовању, Статутом универзитета, Правилником о систематизацији радних места и Правилником о
ближим условима и поступку за избор наставника и сарадника
на Универзитету „Едуконс“.

УСЛОВИ: одговарајућим образовањем сматра се образовање
стечено на студијама другог степена (мастер академске студије, специјалистичке академске студије или специјалистичке
струковне студије), по пропису који уређује високо образовање почев од 10. септембра 2005. године или на основним
студијама у трајању од најмање четири године, по пропису
који је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005.
године. Кандидат мора имати образовање из психолошких,
педагошких и методичких дисциплина стечено на високошколској установи у току студија или након дипломирања од
најмање 30 бодова и 6 бодова праксе у установи. Кандидат
који је у току студија положио испите из педагогије и психологије или је положио стручни испит, односно испит за лиценцу,
сматра се да има образовање из претходног става ове тачке.
Кандидати треба да испуњавају и посебне услове у погледу
степена и врсте образовања, прописане Правилником о степену и врсти образовања наставника и стручних сарадникау
основној школи (“Службени гласник РС - Просветни гласник”,
бр. 11/2012, 15/2013 и 2/2016); чланом 3 тачка 9 Правилника
прописано је да наставу и друге облике образовно-васпитног
рада у предметној настави може да изводи лице које је стекло
високо образовање, и то: професор математике, дипломирани
математичар, дипломирани математичар за теоријску математику и примене, дипломирани математичар за рачунарство и
информатику, дипломирани математичар - информатичар,
професор математике и рачунарства, дипломирани математичар за математику економије, професор информатике
- математике, дипломирани математичар - астроном, дипломирани математичар - примењена математика, дипломирани
математичар - математика финансија (са изборним предметом Основи геометрије), дипломирани информатичар, мастер математичар, мастер професор математике, мастер професор математике и физике, мастер професор математике и
информатике, мастер професор физике и математике, мастер
професор информатике и математике, дипломирани професор математике - мастер, дипломирани математичар - мастер,
дипломирани инжењер математике - мастер (са изборним
предметом Основи геометрије), дипломирани математичар професор математике, дипломирани математичар - теоријска
математика, дипломирани инжењер математике (са изборним
предметом Основи геометрије), професор хемије - математике, професор географије - математике, професор физике
- математике, професор биологије - математике, професор
математике - теоријско усмерење, професор математике теоријски смер, дипломирани математичар и информатичар.
Лица која су стекла академско звање мастер, односно дипломирани-мастер, треба да имају завршене основне академске
студије на студијским програмима из области математике или
примењене математике (са положеним испитом из предмета
геометрија или основи геометрије) или двопредметне наставе
математике и физике, односно математике и информатике;
одговарајуће образовање; психичка, физичка и здравствена

на одређено време

Наставник за ужу уметничку област Цртање,
доцент
на одређено време

УСЛОВИ: мастер ликовних уметности, репрезентативне референце у области уметности (самосталне и групне изложбе),
способност за наставни рад. Услови за избор су предвиђени
Законом о високом образовању, Статутом универзитета, Правилником о систематизацији радних места и Правилником о
ближим условима и поступку за избор наставника и сарадника
на Универзитету „Едуконс“.
ОСТАЛО: Уз пријаву кандидат треба да приложи: краћу биографију - CV; копију личне карте; оверене копије диплома
о високом образовању; дипломе о научном звању доктора
уметности и списак изложби и објављених радова. Пријаве
се подносе у року од 5 дана од дана објављивања конкурса,
на адресу: Универзитет „Едуконс“, Сремска Каменица, Војводе
Путника 87.

ФАКУЛТЕТ ТЕХНИЧКИХ НАУКА

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

Наставник у звању доцента за ужу област
Графичко инжењерство
на одређено време од 5 година

УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме, графичко инжењерство
и дизајн; услови прописани чланом 64 Закона о високом образовању и општим актима Универзитета у Новом Саду, односно Факултета техничких наука. Приложити пријаву за избор
у звање и пријем у радни однос (навести звање, прецизан
назив уже области и датум објављивања конкурса) и доказе
о испуњености услова конкурса: краћу биографију; оверене
фотокопије диплома и додатка дипломи; оригинални доказ о
држављанству (не старији од 6 месеци); оригинални извод из
матичне књиге рођених; уверење из суда да кандидат није
правоснажно осуђиван; свим дипломама стеченим у иностранству потребно је приложити и доказ о нострификацији; списак
објављених научних радова, књиге и саме радове. Комисија
ће разматрати само благовремене и потпуне пријаве. Одлука
о избору у звање ступа на снагу почев од дана ступања на
Бесплатна публикација о запошљавању
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способност за рад са децом и ученицима; да кандидат није
осуђиван правоснажном пресудом за кривична дела утврђена
у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања и васпитања; држављанство Републике Србије; знање
језика на ком се остварује образовно-васпитни рад.
ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс са кратком биографијом поднети оверене фотокопије следећих докумената: диплому или
уверење о стеченом одговарајућем образовању, уверење о
држављанству (не старије од 6 месеци), извод из матичне
књиге рођених, уколико кандидат није стекао средње, више
или високо образовање на српском језику у обавези је да достави доказ да је положио испит из српског језика по програму
одговарајуће високошколске установе, доказ о поседовању
образовања из психолошких, педагошких и методичких дисциплина стеченом на високошколској установи у току студија
или након дипломирања од најмање 30 бодова и 6 бодова
праксе у установи, у складу са Европским системом преноса
бодова - издат од стране одговарајуће високошколске установе, односно уверење или други одговарајући документ о
положеном испиту из педагогије и психологије у току студија
или доказ о положеном стручном испиту, односно испиту за
лиценцу. Лекарско уверење подноси се пре закључења уговора о раду, а психолошку процену способности за рад са децом
и ученицима врши надлежна служба за послове запошљавања, применом стандардизованих поступака, док извод из
казнене евиденције прибавља школа по службеној дужности.
Неблаговремене и непотпуне пријаве неће бити узете у разматрање, као ни копије докумената које нису оверене од стране надлежног органа. Приложена документа се не враћају.
Пријаве слати на горенаведену адресу.

ОШ “БРАТСТВО ЈЕДИНСТВО”

21466 Куцура, Ослобођења 6
тел/факс: 021/727-905, 727-906

Наставник разредне наставе

на одређено време до повратка запослене са
породиљског одсуства и одсуства ради неге
детета
УСЛОВИ: одговарајућим образовањем, према степену и врсти,
сматра се високо образовање наведено у чл. 8 и 121 став 7 и
10 Закона о основама система образовања и васпитања („Сл.
гласник РС“, бр. 72/2009, 52/2011, 55/2013) и Правилнику о
врсти и степену образовања наставника и стручних сарадника у основној школи („Службени гласник РС - Просветни
гласник“, број 11/2012, 15/2013,2/2016). Кандидат мора да
испуњава следеће законом прописане услове за заснивање
радног односа: да има одговарајуће образовање; лекарско
уверење о психичкој, физичкој и здравственој способности за
рад са децом и ученицима; да није осуђиван правоснажном
пресудом за кривична дела утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3
Закона о основама система образовања и васпитања; да има
држављанство Републике Србије и да зна језик на коме се
остварује образовно-васпитни рад (члан 120 став 1 Закона о
основама система образовања и васпитања „Сл. гласник РС“,
бр.72/2009, 52/2011, 55/2013). Уз пријаву на конкурс доставити: оверену фотокопију дипломе о стеченом високом образовању; уверење о држављанству Републике Србије (не старије
од 6 месеци); доказ да је кандидат у току студија положио
испите из педагогије и психологије или да је положио стручни
испит, односно испит за лиценцу (оверена фотокопија индекса или уверења о положеним испитима односно оверена
копија уверења о положеном стручном испиту или оверена
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фотокопија обавештења о положеном испиту за лиценцу);
доказ да познаје језик на коме се остварује образовно-васпитни рад кандидат доказује стеченим образовањем на српском
језику или положеним испитом из српског језика по програму
одговарајуће високошколске установе. Докази о испуњавању
услова који немају трајни карактер не могу бити старији од 6
месеци. Лекарско уверење (не старије од 6 месеци) се доставља пре закључења уговора о раду, а уверење о неосуђиваности правоснажном пресудом за кривична дела утврђена
у члану 120 став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања и васпитања - прибавља школа. Непотпуне и неблаговремене пријаве се неће узимати у разматрање. Пријаве слати на горенаведену адресу, са назнаком “За конкурс”.

ПАНЧЕВО
ОШ “СВЕТИ САВА”

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

Наставник разредне наставе

на одређено време до повратка на рад запослене
којој мирује радни однос током обављања јавне
функције
УСЛОВИ: Општи услови су прописани чл. 8 и 120 Закона о
основама система образовања и васпитања. Посебни услови
су прописани чланом 3 Правилника о степену и врсти образовања наставника и стручних сарадника у основној школи
(„Сл. гласник РС - Просветни гласник“, бр. 11/2012 и 15/2013).
Пријаве слати на адресу: ОШ „Свети Сава“ Панчево, Војвођанска бб, у року од 8 дана од дана објављивања у публикацији
„Послови“, са назнаком „За конкурс“. Уз пријаву доставити: оверену фотокопију дипломе, извод из матичне књиге
држављана (не старији од 6 месеци, оригинал или оверена
фотокопија), извод из матичне књиге рођених (оригинал или
оверена копија). Непотпуне и неблаговремене пријаве неће
се разматрати.

ОСНОВНА ШКОЛА “СВЕТИ САВА”
26000 Панчево, Војвођанска бб
тел. 013/331-380, 318-859

Директор

на мандатни период од четири године
УСЛОВИ: Кандидат који се пријављује на наведени конкурс
треба да испуњава услове прописане чланом 59 став 2 и 5,
чланом 8 став 2 и чланом 120 Закона о основама система
образовања и васпитања и Правилником о ближим условима за избор директора установа образовања и васпитања
(„Сл. гласник РС“, бр. 108/2015) тј. да испуњава услове за:
наставника основне школе, педагога или психолога са одговарајућим високим образовањем на студијама другог степена (мастер академске студије, специјалистичке академске
студије или специјалистичке струковне студије), по пропису
који уређује високо образовање почев од 10.09.2005. године, или на основним студијама у трајању од најмање четири године, по пропису који је уређивао високо образовање
до 10.09.2005. године; да има дозволу за рад (лиценцу) за
наставника основне школе, педагога или психолога; да има
обуку и положен испит за директора установе; најмање пет
година рада у установи на пословима образовања и васпитања, након стеченог одговарајућег образовања; да има псиНационална служба за запошљавање • www.nsz.gov.rs
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хичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и
ученицима; да није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дела утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања и васпитања; да није правноснажно
осуђен за привредни преступ у вршењу раније дужности; да
има држављанство Републике Србије; да зна језик на коме се
остварује образовно-васпитни рад. Кандидат за директора не
може да оствари предност приликом избора ако је у току избора утврђено да је против њега покренут кривични поступак
доношењем наредбе о спровођењу истраге, потврђивањем
оптужнице којој није претходила истрага или доношењем
решења о одређивању притвора пре нодношења оптужног
предлога - за кривчна дела из става 4 члана 7 Правилника о
ближим условима за избор директора установа образовања и
васпитања. Уз пријаву каидидат подноси следеће доказе: CV
(биографске податке), оверену фотокопију дипломе о завршеном одговарајућем високом образовању, оверену фотокопију уверења о положеном стручном испиту (дозволи за
рад), потврду о раду у установи на пословима образовања
и васпитања након стеченог одговарајућег образовања са
подацима о пословима и задацима које је обављао - оригинал
или оверена копија, уверење о психичкој, физичкој и здравственој способности за рад са децом и ученицима (подноси
се након доношења одлуке о избору директора), уверење о
држављанству РС - оригинал или оверена копија (не старије
од шест месеци), уверење да није осуђиван правоснажном
пресудом за кривична дела утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3
Закона о основама система образовања и васпитања, да није
правноснажно осуђен за привредни преступ у вршењу раније
дужности - прибавља школа по службеној дужности, извод
из матичне књиге рођених (нови образац са холограмом) оригинал или оверена копија, доказ да кандидат зна језик
на коме се остварује образовно-васпитни рад - српски језик
у обавези су да доставе само кандидати који образовање нису
стекли на српском језику, а доказује се потврдом одговарајуће
високошколске установе да је кандидат положио испит из
српског језика, предлог програма рада директора школе за
мандатни период, евентуалне прилоге којима доказује своје
стручне, организацијске, педагошке и друге способности,
уверење надлежног суда да против њега није покренут кривични поступак доношењем наредбе о спровођењу истраге,
потврђивањем оптужнице којој није претходила истрага или
доношењем решења о одређивању притвора пре подношења
оптужног предлога - за кривична дела из става 4 члана 7
Правилника о ближим условима за избор директора установа
образовања и васпитања - кривична дела насиље у породици, одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање
малолетног лица или родоскрвњење, за кривично дело примање мита или давање мита и друга кривична дела против
службене дужности, за кривично дело из групе кривичних
дела против полне слободе, против правног саобраћаја и против човечности и других добара заштићеннх међународним
правом (не старије од шест месеци). Пријава која не садржи
доказ о обуци и положеном испиту за директора сматраће се
потпуном, јер програм обуке директора школе и подзаконски
акт којим се регулише ова материја нису донети, па ће изабрани кандидат бити у обавези да положи испит за директора
у року од годину дана од дана ступања на дужност тј. од дана
доношења подзаконског акта. Пријава на конкурс, са доказима о испуњавању услова, доставља се лично или поштом на
горенаведену адресу, са назнаком „Конкурс за директора”, у
року од 15 дана од дана објављивања конкурса у публикацији
„Послови“. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати. Ближа обавештења могу се добити у секретаријату
школе и путем телефона: 013/331-380 и 318-859.
Бесплатна публикација о запошљавању

ОСНОВНА ШКОЛА
„3. ОКТОБАР“

26361 Локве, Лењинова 95

Наставник математике

са 90% радног времена, на одређено време ради
замене одсутне запослене преко 60 дана (до
повратка са функције)

Наставник српског као нематерњег у другом
циклусу основног образовања и васпитања

са 61% радног времена, на одређено време ради
замене одсутне запослене преко 60 дана (до
повратка са породиљског одсуства и одсуства
ради неге детета)

Наставник разредне наставе

на одређено време ради замене одсутне
запослене преко 60 дана (до повратка са
породиљског одсуства и одсуства ради неге
детета)
УСЛОВИ: Потребно је да кандидат има психичку, физичку и
здравствену способност за рад са децом и ученицима, да није
осуђиван правоснажном пресудом за кривична дела утврђена
у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања
и васпитања; да има држављанство Републике Србије. Поред
општих услова кандидат треба да испуњава услове утврђене
Законом о основама система образовања и васпитања, прописане чл. 8 и 120 и Правилника о степену и врсти образовања наставника и стручних сарадника у основној школи. Уз
пријаву кандидати су дужни да доставе: краћу биографију,
копију личне карте и доказе о испуњености услова, у оригиналу или препису или оверене фотокопије диплома о стеченом образовању (оверене фотокопија или препис дипломе),
ако је кандидат положио стручни испит или испит за лиценцу
уверења о истом; доказ да кандидат има психичку, физичку
и здравствену способност за рад подноси се пре закључења
уговора о раду. Настава се изводи на румунском језику, сходно томе обавезно је знање румунског језика, односно потребно је доставити доказ о знању румунског језика.
ОСТАЛО: Рок за пријављивање је 8 дана од дана објављивања огласа у публикацији „Послови”. Неблаговремене или
непотпуне пријаве се неће узимати у разматрање. Одлуку о
избору кандидата директор ће донети у року од 30 дана од
дана истека рока за подношење пријава. Пријаве доставити
у затвореним ковертама, са назнаком „За конкурс”, на горенаведену адресу. Ближе информације се могу добити код секретара школе, тел. 013/646-155.

ОСНОВНА ШК0ЛА
„ЂУРА ЈАКШИЋ“

26000 Панчево, Лава Толстоја 30
тел/факс: 013/344-998
e -mail: osdjurajuksicpa@gmail com

Андрагошки асистент

на одређено време за школску 2016/2017. годину
УСЛОВИ: Послове андрагошког асистента може да обавља
наставник, стручни сарадник и лице које испуњава услове за
пријем у радни однос утврђене чланом 120 Закона о основама система образовања и васпитања и има најмање средње
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образовање; кандидат мора да има и савладан програм обуке
за оспособљавање за рад са одраслима - Интегрални програм обуке за остваривање програма функционалног основног образовања одраслих, сходно Правилнику о условима
у погледу простора, опреме, наставних средстава и степена
и врсте образовања наставника и андрагошких асистената
за остваривање наставног плана и програма основног образовања одраслих („Сл. гласник РС - Просветни гласник“, бр.
13/2013); да има психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и ученицима; да кандидат није осуђиван
правоснажном пресудом за кривична дела утврђена у чл. 120
став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања и васпитања; да има држављанство Републике Србије; да зна језик
на коме се остварује образовно-васпитни рад.
ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс доставити диплому о одговарајућој стручној спреми, уверење о држављанству РС и извод
из матичне књиге рођених. Уколико се подносе фотокопије
докумената, морају бити оверене. Доказ о физичкој и здравственој способности за рад са децом и ученицима - лекарско
уверење, подноси изабрани кандидат пре закључивања уговора о раду, док ће доказ о неосуђиваности прибавити школа.
Пријаве са потребним доказима о испуњавању услова конкурса кандидати треба да доставе на адресу школе, у року од 8
дана од дана објављивања у публикацији „Послови“. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати.

ПИРОТ
ОСНОВНА МУЗИЧКА ШКОЛА
„Др ДРАГУТИН ГОСТУШКИ“

18300 Пирот, Вука Караџића 1

Наставник клавира

на одређено време до повратка радника са
стручног усавршавања
УСЛОВИ: Поред општих услова предвиђених Законом о раду,
кандидат треба да испуњава и следеће услове: VII степен
стручне спреме, дипломирани музичар - пијаниста, мастер
музички уметник, професионални статус клавириста; да има
психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и
ученицима; да није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дела утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања и васпитања; да има држављанство
Републике Србије; да зна језик на коме се остварује образовно-васпитни рад. Кандидат уз пријаву прилаже: оверену
фотокопију дипломе о завршеном факултету - школи, извод
из матичне књиге рођених, уверење о држављанству. Директор школе обавиће ужи избор кандидата који ће бити упућени на тестирање психолошких способности за рад са децом
и ученицима. Пријаве се подносе на горенаведену адресу, у
року од 8 дана од објављивања огласа. Непотпуне и неблаговремено поднете пријаве неће се разматрати.

СМЕДЕРЕВО
ОСНОВНА ШКОЛА
„ЛАЗАР СТАНОЈЕВИЋ“

11411 Ратари
тел/факс: 026/4392-100

Наставник разредне наставе

на одређено време ради замене одсутног
запосленог преко 60 дана
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УСЛОВИ: Кандидати треба да испуњавају следеће услове: да
имају одговарајуће образовање у складу са чланом 8 Закона
о основама система образовања и васпитања („Сл. гласник
РС“, бр. 72/09, 52/11, 55/13, 35/15 - аутентично тумачење и
68/15), Правилником о степену и врсти образовања наставника и стручних сарадника у основној школи („Сл. гласник РС
- Просветни гласник“, бр. 15/13); да имају психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и ученицима;
да нису осуђивани правоснажном пресудом за кривична дела
утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о основама система
образовања и васпитања.
ОСТАЛО: Кандидати су дужни да уз пријаву приложе: краћу
биографију, адресу и број телефона, оверену фотокопију
дипломе о завршеној стручној спреми, уверење о држављанству РС (не старије од шест месеци), извод из матичне књиге рођених (нови образац), уверење о психичкој, физичкој и
здравственој способности за рад са децом и ученицима (пре
закључења уговора о раду), уверење надлежног органа да
нису осуђивани правоснажном пресудом за кривична дела из
члана 120 став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања и васпитања (прибавља установа). Фотокопије морају
бити оверене од надлежног органа, као доказ да су верне оригиналу. Рок за пријаву је 8 дана од дана објављивања у публикацији „Послови“. Непотпуне пријаве се неће узети у разматрање. Пријаве слати на адресу: ОШ „Лазар Станојевић“,
11411 Ратари, са назнаком: „За конкурс“.

ОСНОВНА ШКОЛА
“ВУК КАРАЏИЋ”

11310 Липе, Вука Караџића 1
тел. 026/771-155

Библиотекар

на одређено време до повратка раднице са
породиљског одсуства и одсуства са рада ради
неге детета, са 50% радног времена
УСЛОВИ: кандидати морају да имају одговарајуће образовање
за наставнике основне школе у складу са чланом 8 и чланом
120 став 1 Закона о основама система образовања и васпитања („Службени гласник РС“, број 72/2009, 52/2011, 55/2013,
35/2015 - аутентично тумачење и 68/2015) и Правилником
о врсти стручне спреме наставника и стручних сарадника у
основној школи. Кандидати морају да имају образовање из
психолошких, педагошких и методичких дисциплина стечено
на високошколској установи у току студија или након дипломирања од најмање 30 бодова и 6 бодова праксе у установи, у
складу са Европским системом преноса бодова.
ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс кандидати су дужни да приложе: радну биографију; уверење о држављанству РС - оригинал или оверену копију, не старије од 6 месеци; диплому
о стеченом образовању - оригинал или оверену копију, не
старију од 6 месеци; оверену копију уверења о положеном
испиту за лиценцу, односно стручном испиту или потврду
високошколске установе да имају образовање из психолошких, педагошких и методичких дисциплина у току студија или
након дипломирања од најмање 30 бодова и 6 бодова праксе
у установи или доказ да су испите положили у току студија.
Рок за пријављивање је 8 дана од дана објављивања огласа.
Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узети у разматрање. Одлуку о избору кандидата директор ће донети у року
од осам дана од дана добијања резултата психолошке процене способности за рад са децом и ученицима.
Национална служба за запошљавање • www.nsz.gov.rs
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СРЕМСКА МИТРОВИЦА
МУЗИЧКА ШКОЛА „ПЕТАР КРАНЧЕВИЋ“

завршеном конкурсу документација се не враћа кандидатима.
Рок за пријаву на конкурс је 8 дана од дана објављивања у
публикацији „Послови“. Особа за контакт: Наташа Јовановић.
Пријаве са потребном документацијом слати на адресу школе,
са назнаком „За конкурс“. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се разматрати.

Наставник виолине

СРЕДЊА ТЕХНИЧКА ШКОЛА
„НИКОЛА ТЕСЛА”

22000 Сремска Митровица, Житна пијаца 28
ПАК 320603
тел/факс: 022/639-061

на одређено време ради замене одсутног
запосленог преко 60 дана
УСЛОВИ: дипломирани музичар, усмерење виолиниста;
дипломирани музичар - виолиниста; академски музичар виолиниста; мастер музички уметник, професионални статус виолиниста. Кандидат треба да испуњава и остале услове:
да има одговарајуће високо образовање у складу са чланом
8 став 2 и 4 и чланом 120 став 1 Закона о основама система образовања и васпитања („Службени гласник РС“, број
72/2009, 52/2011, 55/2013, 35/2015 и 68/2015) и одредбама
Правилника о врсти стручне спреме наставника, стручних
сарадника и помоћних наставника у стручним школама у подручју рада култура, уметност и јавно информисање („Службени гласник РС - Просветни гласник“ број 16/2015), Правилника
о степену и врсти образовања наставника у основној музичкој школи („Службени гласник РС - Просветни гласник“ број
18/2013), одговарајуће образовање из психолошких, педагошких и методичких дисциплина стечено на високошколској
установи у току студија или након дипломирања од најмање
30 бодова и шест бодова праксе у установи, у складу са ЕСПБ,
осим лица која су у току студија положила испите из педагогије и психологије или су положила стручни испит, односно
испит за лиценцу; да има психичку, физичку и здравствену
способност за рад са децом и ученицима (проверу психолошке способности за кандидате из ужег избора који испуњавају
услове у погледу врсте стручне спреме, а који су се благовремено и са потпуном документацијом пријавили на конкурс,
вршиће надлежна служба за послове запошљавања применом стандардизованих поступака); да кандидат није осуђиван
правоснажном пресудом за кривична дела утврђена у чл. 120
став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања и васпитања (доказ прибавља школа по службеној дужности); да
има држављанство Републике Србије; да зна језик на коме
се остварује образовно-васпитни рад. Наведени услови се
доказују приликом пријема у радни однос и проверавају се у
току рада. Докази о завршеној школи, држављанству и знању
језика на коме се остварује васпитно-образовни рад се подносе уз пријаву на конкурс, доказ о психофизичкој и здравственој способности - након добијања одлуке о избору, а пре
закључења уговора о раду, а доказ о некажњавању прибавља
школа по службеној дужности. Приликом пријаве на конкурс
кандидат је дужан да приложи следеће доказе: оверену фотокопију дипломе о стеченом образовању, доказ о испуњености
услова из члана 8 став 4 Закона о основама система образовања и васпитања, оверену фотокопију додатка дипломи из
ког се види да је кандидат положио испите из педагогије и
психологије или потврду факултета да је положио ове испите,
односно оверену фотокопију уверења о положеном стручном
испиту или испиту за лиценцу, посебно лекарско уверење за
рад са децом и ученицима, које се подноси после добијања
одлуке о избору кандидата, а пре закључења уговора о раду,
извод из матичне књиге рођених, уверење о држављанству,
диплому, односно сведочанство завршене средње школе из
које, односно кога се може утврдити да је настава похађана
на српском језику. Сви докази који се прилажу уз пријаву на
конкурс морају бити оригинали или оверене фотокопије. По
Бесплатна публикација о запошљавању

22000 Сремска Митровица, Змај Јовина 29
тел. 022/639-167

Секретар установе

на одређено време ради замене одсутне
запослене преко 60 дана
УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме (дипломирани правник
- мастер или дипломирани правник који је стекао високо образовање на основним студијама у трајању од најмање четири
године). Уз пријаву и биографију приложити следеће доказе: оверену фотокопију дипломе о стеченој стручној спреми
- одговарајуће високо образовање, VII степен стручне спреме (дипломирани правник - мастер или дипломирани правник
који је стекао високо образовање на основним студијама у
трајању од најмање четири године); извод из матичне књиге рођених (оригинал или оверена фотокопија); уверење о
држављанству (не старије од 6 месеци, оригинал или оверена фотокопија); уверење да кандидат има психичку, физичку
и здравствену способност (доказ о испуњености овог услова
доставља се пре закључења уговора о раду), уверење о неосуђиваности за кривична дела из чл. 120 став 1 тач. 3 Закона о
основама система образовања и васпитања (прибавља установа). Непотпуне и неблаговремене пријаве се неће разматрати. Пријаве слати поштом на адресу школе. За потребне
информације обратите се на број телефона: 022/639-167.

Шеф рачуноводства

на одређено време ради замене одсутне
запослене преко 60 дана
УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме (дипомирани економиста - мастер или дипломирани економиста који је стекао високо образовање на основним студијама у трајању од најмање
четири године, по пропису који је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. године). На оглас уз пријаву и
биографију приложити следеће доказе: оверену фотокопију
дипломе о стеченој стручној спреми - одговарајуће високо
образовање, VII степен стручне спреме (дипомирани економиста - мастер или дипломирани економиста који је стекао високо образовање на основним студијама у трајању од
најмање четири године, по пропису који је уређивао високо
образовање до 10. септембра 2005. године), извод из матичне
књиге рођених (оригинал или оверена фотокопија), уверење
о држављанству (не старије од 6 месеци, оригинал или оверена фотокопија); уверење да кандидат има психичку, физичку
и здравствену способност (доказ о испуњености овог услова
доставља се пре закључења уговора о раду); уверење о неосуђиваности за кривична дела из чл. 120 став 1 тач. 3 Закона о
основама система образовања и васпитања (прибавља установа). Непотпуне и неблаговремене пријаве се неће разматрати. Пријаве слати поштом на адресу школе. За потребне
информације обратите се на број телефона: 022/639-167.

www.nsz.gov.rs
17.08.2016. | Број 687 |

81

Наука и образовање

СУБОТИЦА
ОСНОВНА ШКОЛА
“МАТКО ВУКОВИЋ”

24000 Суботица, Руђера Бошковића 1

Наставник разредне наставе

на одређено време ради замене одсутне
запослене преко 60 дана
УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава следеће услове: да има
одговарајућу стручну спрему предвиђену Правилником о степену и врсти образовања наставника и стручних сарадника
у основној школи (,,Службени гласник РС - Просветни гласник“ број: 11/2012, 15/13 и 2/2016), да има психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и ученицима;
да није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дела
утврђена чланом 120 став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања и васпитања; да има држављанство Републике Србије; да има образовање из психолошких, педагошких и
методичких дисциплина стечено на високошколској установи
у току студија или након дипломирања, од најмање 30 бодова
и шест бодова из праксе у установи, у складу са Европским
системом преноса бодова.
ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс кандидат треба да приложи:
оверену фотокопију дипломе о стеченој стручној спреми, уверење о држављаству Републике Србије, доказ да има образовање из психолошких, педагошких и методичких дисциплина
стечено на високошколској установи у току студија или након
дипломирања, од најмање 30 бодова и шест бодова праксе у
установи, у складу са Европским системом преноса бодова лица из члана 8 став 2 и 3 Закона о основама система образовања и васпитања, извод из матичне књиге рођених или оверену фотокопију, кратку биографију, фотокопију личне карте.
Лекарско уверење да има психичку, физичку и здравствену
способност за рад са децом и ученицима, кандидат подноси
пре закључења уговора о раду. Проверу психофизичких способности кандидата за рад са децом и ученицима извршиће
Национална служба за запошљавање. Доказ да кандидат није
осуђиван правоснажном пресудом за кривична дела утврђена
у члану 120 став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања и васпитања, прибавља школа. Пријаве на конкурс
слати на горенаведену адресу. Рок за подношење пријаве је 8
дана од дана објављивања огласа. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узети у разматрање.

УЖИЦЕ
ДОМ УЧЕНИКА
СРЕДЊИХ ШКОЛА УЖИЦЕ

31000 Ужице, Ужичке републике 116
тел. 031/554-199

Васпитач - приправник

на одређено време до 31.12.2016. године
УСЛОВИ: да је лице стекло високо образовање: на студијама
другог степена (мастер академске студије, специјалистичке
академске студије или специјалистичке струковне студије) по
пропису који уређује високо образовање, почев од 10.09.2005.
године; на основним студијама у трајању од најмање четири године, по пропису који је уређивао високо образовање
до 10.09.2005. године; односно да има стечен одговарајући
академски назив мастер васпитач, са којим може да изводи
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васпитни рад у дому ученика средњих школа, студије другог
степена и стечени одговарајући стручни, односно академски
назив, односно са стручним називом који је упогледу права
која из њега произилазе изједначен са академским називом
мастер; да има образовање из психолошких, педагошких и
методичких дисциплина, сходно образовању које мора да има
васпитач у средњој школи са домом ученика; да има физичку
и психичку способност за рад са ученицима; да није правноснажном пресудом осуђиван за кривична дела за која је изречена безусловна казна затвора у трајању дужем од 6 месеци,
као и да за њега није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање било ког типа. Пријаве кандитати треба
да поднесу у року од 7 дана од дана објављивања огласа, са
назнаком “За конкурс” на горенаведену адресу.

ГИМНАЗИЈА „ЈОСИФ ПАНЧИЋ“

Бајина Башта, Вука Караџића 32
e-mail: gjosifpancic@open.telekom.rs

Наставник немачког језика

на одређено време до 12 месеци, могућност
заснивања радног односа на неодређено време
УСЛОВИ: дипломирани филолог за немачки језик, мастер
филолог за немачки језик. Конкурс је отворен до попуне радног места. Кандидати могу своје радне биографије да доставе
мејлом или путем поште, на горенаведену адресу послодавца.
Лице за контакт: Радован Гавриловић.

ВАЉЕВО
ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА „ЛАНЕ“
14253 Осечина, Хајдук Вељкова 6
тел. 014/451-284

Васпитач у припремном предшколском
програму

са 75% радног времена, на одређено време, а
најдуже до 31.08.2017. године
10 извршилаца
УСЛОВИ: високо или више образовање у наведеном занимању; да кандидати испуњавају услове из члана 120 Закона о основама система образовања и васпитања. Уз пријаву,
као доказе о испуњености услова кандидати подносе следећу
документацију: доказ о стеченом образовању, извод из матичне књиге рођених, уверење о држављанству, лиценцу за рад
у струци, уверење о неосуђиваности, уверење о психичкој,
физичкој и здравственој способност за рад са децом. Пријаве
слати поштом или доставити лично на горенаведену адресу.

Васпитач у припремном предшколском
програму

са 50% радног времена, на одређено време до
повратка запослене са породиљског одсуства и
одсуства са рада ради неге детета
УСЛОВИ: високо или више образовање у наведеном занимању; да кандидати испуњавају услове из члана 120 Закона о основама система образовања и васпитања. Уз пријаву,
као доказе о испуњености услова кандидати подносе следећу
документацију: доказ о стеченом образовању, извод из матичне књиге рођених, уверење о држављанству, лиценцу за рад
у струци, уверење о неосуђиваности, уверење о психичкој,
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физичкој и здравственој способности за рад са децом. Пријаве
слати поштом или доставити лично на горенаведену адресу.

ВРШАЦ
ОШ „САВА МУНЋАН“

26340 Крушчица, Саве Мунћана 45
тел. 013/858-015

Наставник географије

за рад у Крушчици, са 35% радног времена,
на одређено време до повратка раднице са
породиљског одсуства и одсуства ради неге
детета
УСЛОВИ: VII степен стручне спреме, професор географије,
дипломирани географ, професор географије и историје,
дипломирани професор биологије и географије, дипломирани професор географије и информатике, професор биологије
- географије, професор физике - географије, дипломирани
професор географије - информатике, дипломирани професор
географије - мастер, дипломирани географ - мастер, мастер
географ, мастер професор географије, мастер професор биологије и географије, мастер професор географије и информатике.

Наставник српског језика

за рад у Крушчици, са 94% радног времена,
на одређено време до повратка раднице са
породиљског одсуства и одсуства ради неге
детета
УСЛОВИ: VII 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 српскохрватског језика
и југословенске књижевности за наставу у школама у којима се образовно-васпитни рад изводи на мађарском, односно
русинском или румунском језику; професор, односно дипломирани филолог за југословенску и општу књижевност; професор југословенске књижевности са страним језиком; дипломирани филолог за књижевност и српски језик; дипломирани
филолог за српски језик и књижевност; професор српског
језика и књижевности у одељењима за националне мањине; професор српског језика и српске књижевности; дипломирани компаратиста; мастер филолог (студијски програми:
Српски језик и књижевност, Српска књижевност и језик, Српска књижевност и језик са општом књижевношћу, Српски
језик, Српска књижевност, Српска филологија (српски језик
и лингвистика), Српска књижевност и језик са компаратистиком); мастер професор језика и књижевности (студијски
програми: Српски језик и књижевност, Српска књижевност и
језик, Српска књижевност и језик са општом књижевношћу,
Српски језик, Српска књижевност, Српска филологија (српски језик и лингвистика), филологија, модули: Српски језик
Бесплатна публикација о запошљавању

и Српски језик компаративна књижевност). Кандидат мора
да има образовање из психолошких, педагошких дисциплина
стечено на високошколској установи у току студија или након
дипломирања од најмање 30 бодова и шест бодова праксе у
установи, у складу са Европским системом преноса бодова;
да је стекао средње, више или високо образовање на језику на којем се остварује образовно-васпитни рад (у школи се
изводи настава на српском језику) или је положио испит из
тог језика по програму одговарајуће високошколске установе.
ОСТАЛО: Поред општих услова предвиђених законом, кандидати треба да испуњавају следеће услове: да имају психичку,
физичку и здравствену способност за рад са децом и ученицима, да нису осуђивани правоснажном пресудом за кривична дела утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о основама
система образовања и васпитања. Уз пријаву кандидати прилажу: доказ о стручној спреми (оверену фотокопију дипломе),
извод из матичне књиге рођених, уверење о држављанству
(не старије од 6 месеци), лекарско уверење подноси се пре
закључења уговора о раду (члан 120 став 4 Закона о основама
система образовања и вапитања, “Службени гласник РС”, број
72/09, 52/11, 55/13), доказ о неосуђиваности кандидата прибавља установа (члан 120 став 4 Закона о основама система
образовања и васпитања, “Службени гласник РС”, број 72/09,
52/11, 55/13), доказ да кандидат има образовање из психолошких и педагошких дисциплина стечено на високошколској
установи или након дипломирања од најмање 30 бодова и 6
бодова праксе у установи, у складу са Европским системом
преноса бодова; ако кандидат има положен испит за лиценцу
прилаже доказ о томе (оригинал или оверену копију, у том
случају не треба приложити доказ о образовању из психолошких и педагошких дисциплина); доказ да је средње, више или
високо образовање стечено на језику на коме се изводи образовно-васпитни рад (српски језик) или да је положен испит из
тог језика (српски језик) по програму одговарајуће високошколске установе (диплома о стеченом високом образовању),
уколико лице није завршило образовање на језику на којем се
остварује образовно-васпитни рад (српском језику), онда се
мора приложити јавна исправа (диплома) или одговарајућа
потврда да је средње или више образовање стечено на језику
на коме се остварује образовно-васпитни рад (српском језику)
или уверење/потврда да је положен испит из тог језика по
програму одговарајуће високошколске установе. Непотпуне и
неблаговремене пријаве неће се узимати у разматрање. Рок
за пријављивање је 8 дана од дана објављивања у публикацији „Послови“. Ближе информације о конкурсу могу се добити код секретара школе.

ЗАЈЕЧАР
ОСНОВНА ШКОЛА
„15. МАЈ“

19209 Мали Јасеновац

Наставник географије

на одређено време ради замене запосленог преко
60 дана, са 20% радног времена
УСЛОВИ: високо образовање према члану 8 Закона о основама система образовања и васпитања - лице које је стекло
одговарајуће образовање на студијама другог степена (мастер академске студије, специјалистичке академске студије или
специјалистичке струковне студије), по пропису који уређује
високо образовање почев од 10. септембра 2005. године или
лице које је стекло одговарајуће образовање на основним
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студијама у трајању од најмање четири године, по пропису
који је уређивао високо обрезовање до 10. септембра 2005.
године и Правилнику о врсти стручне спреме наставника и
стручних сарадника у основној школи. Кандидат мора да има
образовање из психолошких, педагошких и методичких дисциплина стечено на високошколској установи у току студија
или након дипломирања од најмање 30 бодова и 6 бодова
праксе у установи, у складу са Европским системом преноса
бодова. У радни однос у установи, према члану 120 Закона
о основама система образовања и васпитања, може да буде
примљено лице под условима прописаним законом. Кандидат
треба да има одговарајуће образовање; психичку, физичку
и здравствену способност за рад са децом и ученицима; да
није осуђиван правноснажном пресудом за кривична дела
утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о основама система
образовања и васпитања; да има држављанство Републике
Србије; да зна језик на коме се остварује образовно-васпитни рад. Докази о образовању и држављанству подносе се уз
пријаву на конкурс, а доказ о психичкој, физичкој и здравственој спосбности за рад са децом и ученицима подноси се
пре закључења уговора о раду. Проверу способности врши
надлежна служба за запошљавање, применом стандардних
поступака. Уз пријаву и захтевану документацију доставити
и извод из матичне књиге рођених, у оригиналу, микрофилмској или електронској копији или репродукцији копије или
у овереном обичном препису. Ако кандидат поднесе исправу
у обичном препису, може се тражити да покаже оригиналну
исправу како би се утврдило да ли је препис веран оригиналу.
Пријаве слати на наведену адресу. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати. Рок за пријављивање је 8
дана од дана објављивања огласа. Кандидати ће писменим
путем бити обавештени о исходу огласа.

Помоћни радник

на одређено време ради замене одсутног
запосленог преко 60 дана, са 50% радног времена
УСЛОВИ: У радни однос у установи, према члану 120 Закона
о основама система образовања и васпитања, може да буде
примљено лице под условима прописаним законом. Кандидат треба да има одговарајуће образовање (основно образовање); психичку, физичку и здравствену способност за рад
са децом и ученицима; да није осуђиван правноснажном
пресудом за кривична дела утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања и васпитања; да
има држављанство Републике Србије; да зна језик на коме
се остварује образовно-васпитни рад. Докази о образовању
и држављанству подносе се уз пријаву на конкурс, а доказ
о психичкој, физичкој и здравственој спосбности за рад са
децом и ученицима подноси се пре закључења уговора о
раду. Проверу способности врши надлежна служба за запошљавање применом стандардних поступака. Уз пријаву и
захтевану документацију доставити и извод из матичне књиге рођених, у оригиналу, микрофилмској или електронској
копији или репродукцији копије или у овереном обичном препису. Ако кандидат поднесе исправу у обичном препису, може
се тражити да покаже оригиналну исправу, како би се утврдило да ли је препис веран оригиналу. Пријаве слати на наведену адресу. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се
разматрати. Рок за пријављивање је 8 дана од дана објављивања огласа. Кандидати ће писменим путем бити обавештени
о исходу огласа.
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ЗРЕЊАНИН
ОСНОВНА ШКОЛА
“ДОСИТЕЈ ОБРАДОВИЋ”

23000 Зрењанин, Иве Војновића 27/б
тел. 023/542-348

Наставник немачког језика

на одређено време ради замене одсутне
запослене преко 60 дана, са 55% радног времена
УСЛОВИ: професор, односно дипломирани филолог за немачки језик и књижевност, мастер филолог (студијски програм
или главни предмет/профил немачки језик), мастер професор језика и књижевности (студијски програм или главни
предмет/профил немачки језик); да кандидат има психичку,
физичку и здравствену способност за рад са децом и ученицима; да није осуђиван правноснажном пресудом за кривична
дела утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања и васпитања; да је држављанин Републике Србије; да има образовање из психолошких, педагошких и
методичких дисциплина стечено на високошколској установи
у току студија или након дипломирања, од најмање 30 бодова
и 6 бодова праксе у установи у складу са Европским системом преноса бодова у складу са чл. 8 став 4 Закона о основама система образовања и васпитања, кандидат који је у току
студија положио испите из педагогије и психологије или је
положио стручни испит, односно испит за лиценцу сматра се
да има образовање из чл. 8 став 4 Закона о основама система
образовања и васпитања, а у складу са чл. 121 став 10 Закона
о основама система образовања и васпитања.
ОСТАЛО: Уз пријаву кандидат треба да приложи: уверење о
држављанству, оригинал или оверену фотокопију; извод из
матичне књиге рођених, оригинал или оверену фотокопију;
оверену фотокопију дипломе или уверења о завршеном високом образовању; кандидат који је студије завршио по прописима који уређују високо образовање од 10. септембра 2005.
године доставља оригинал или оверену фотокопију потврде
високошколске установе којом се потврђује да има образовање из психолошких, педагошких и методичких дисциплина
стечено на високошколској установи у току студија или након
дипломирања, а најмање 30 бодова и 6 бодова праксе у установи у складу са Европским системом преноса бодова; кандидат који је студије завршио по прописима који су уређивали
високо образовање до 10. септембра 2005. године и који је
у току студија положио испите из педагогије и психологије
или је положио стручни испит, односно испит за лиценцу
као доказ да има образовање из психолошких, педагошких
и методичких дисциплина стечено на високошколској установи у току студија или након дипломирања доставља оверену
фотокопију индекса (страна са сликом, страна са бројем индекса и стране на којима су уписани положени испити), односно потврде о положеном стручном испиту, тј. о положеном
испиту за лиценцу, а у складу са чл. 121 став 10 Закона о
основама система образовања и васпитања; доказ о испуњености услова у погледу психичке, физичке и здравствене
способности (лекарско уверење) кандидат који буде изабран
доставља пре закључења уговора о раду, а доказ о неосуђиваности прибавља школа. Рок за пријављивање је 8 дана од
дана објављивања конкурса. Неблаговремене и непотпуне
пријаве неће се узети у разматрање. За ближе информације
телефон број: 023/542-348 (9-12 часова). Пријаве слати на
горенаведену адресу.
Национална служба за запошљавање • www.nsz.gov.rs

АКТУЕЛНО Ефекти Споразума Националне службе за запошљавање и Града Ужица

УГОВОРИ О ЗАПОШЉАВАЊУ 148 УЖИЧАНА

Увећан износ средстава којима се подстиче запошљавање. Ове године издвојено
око 18,5 милиона динара

У

Ужицу је 1. августа организована свечана додела уговора
по програмима предвиђеним
Локалним акционим планом
запошљавања, који је дефинисан Споразумом о уређивању међусобних права и обавеза Националне службе за
запошљавање и Града Ужица за 2016.
годину. Реализацијом ових програма
омогућено је запошљавање и радно
ангажовање око 148 незапослених.
Уговоре по програмима јавних радова,
стручне праксе, самозапошљавања и
запошљавања теже запошљивих лица
на новоотвореним радним местима,
уручили су директорка ужичке филијале НСЗ Зорица Милошевић и градоначелник Тихомир Петковић.
„Градска управа Ужица и ужичка
филијала НСЗ у партнерском односу су
учинили све да се у последње две године знатно увећа износ средстава којима
се подстиче запошљавање. Ове године
издвојено је око 18,5 милиона динара
за ове сврхе, што је за 4,1 милион динара више у односу на 2015. годину. Свесни смо и приоритета у области политике запошљавања, тако да смо и овог
пута стимулисали програме и мере усмерене на теже запошљиве категорије
наших суграђана“, истакао је Петковић.
Крајем маја потписана су два споразума о уређивању међусобних права
и обавеза НСЗ и Града Ужица за 2016.
годину, од којих се један односи на суфинансирање програма запошљавања,
а други на техничку подршку НСЗ у реализацији тих програма.
„Ужичка филијала НСЗ је током
ове године потписала споразуме са
свим општинама које покрива. Желим
да истакнем да треба инсистирати на
програмима стручне праксе, који су
својеврсна афирмација запошљавања
младих. Тренутно је учешће незапос-

лених младих до 30 година у укупној
незапослености 23 одсто у граду Ужицу, односно 24,2 одсто на подручју целе
филијале, што је директан резултат успешно реализованог програма стручне
праксе у протеклој години. Поред 58
лица која ће бити радно ангажована
реализацијом ЛАПЗ-а, још 30 младих
биће ангажовано преко НСЗ.
Када говоримо о субвенцијама за
запошљавање теже запошљивих категорија, поред 11 лица која су запослена
суфинансирањем, НСЗ је својим средствима финансирала 25 послодаваца
са територије Ужица који су запослили
лица из ове категорије. И коначно, преко програма јавних радова биће ангажовано 67 лица суфинансирањем, а 22
лица су већ у пројектима јавних радова
преко Националне службе“, истакла је
директорка ужичке филијале НСЗ Зорица Милошевић.
Град Ужице и НСЗ обезбедили су
средства, а НСЗ и сву потребну техничку и логистичку подршку, у циљу што
успешније реализације мера и програма предвиђених за ову годину. У складу
са споразумом, за суфинансирање три

мере активне политике запошљавања
издвојено је близу 16,5 милиона динара, од чега су девет милиона динара
средства Града, а остатак из буџета
НСЗ. Реализацијом програма јавних радова одобрено је укупно 19 пројеката,
на којима ће бити радно ангажовано 67
лица са евиденције НСЗ, од тога 16 особа са инвалидитетом.
Програмом Стручна пракса у циљу
стицања услова за полагање стручног
испита обухваћено је 14 лица код осам
послодаваца, док су програмом Стручна пракса у циљу стицања посебних
пректичних знања и вештина обухваћена 44 лица код 21 послодавца.
Послодавцима из приватног сектора који су поднели захтеве за запошљавање лица из теже запошљивих категорија одобрено је 11 субвенција, укупне
вредности 1,9 милиона динара. Споразумом НСЗ и Ужица о техничкој подршци, из средстава Града издвојено је два
милиона динара за 11 субвенција за
самозапошљавање, од тога пет субвенција за омладинско предузетништво,
пет за остала незапослена лица и једна
за особу са инвалидитетом.
Биљана Терзић

АРАНЂЕЛОВАЦ

ЛЕСКОВАЦ

Општина Аранђеловац је у складу са акционим планом запошљавања, у сарадњи са Националном службом
за запошљавање расписала конкурс за самозапошљавање
и доделу субвенција у износу од 180.000, односно 200.000
динара за особе са инвалидитетом. Конкурс је отворен до
31. августа и намењен је лицима која се налазе на евиденцији НСЗ.
Крајњи рок за подношење пријава по јавном позиву
за запошљавање теже запошљивих лица је 14. септембар,
а могу конкурисати искључиво послодавци из приватног
сектора. Уколико добију средства, у износу од 150.000, односно 180.000 динара, имају обавезу да пријаве раднике на
неодређено време.

На евиденцији незапослених Филијале Лесковац НСЗ, закључно са 30. јуном ове године, укупно је пријављено 31.976
лица, што је 2.494 мање у односу на исти месец прошле године.
„Према евиденцији наше службе, на посао тренутно чека
18.041 лице“ истиче директор Филијале Лесковац Дејан Станковић.
У сарадњи НСЗ и локалне самоуправе, а на основу ИПА
пројекта, у Лесковцу је почео да ради Центар за информисање
и професионално саветовање (ЦИПС), намењен студентима,
ученицима и незапосленим лицима.
Посматрано по општинама Јабланичког округа, град
Лесковац на евиденцији има 18.041 незапослено лице, општина Бојник 2.321, Власотинце 4.986, Црна Трава 204 лица, Лебане 4.788 и Медвеђа 1.646 незапослених.

КОНКУРС ДО 31. АВГУСТА

Бесплатна публикација о запошљавању

Смањен број незапослених
на евиденцији

17.08.2016. | Број 687 |
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У Руми 70 жена добило прилику да се преквалификује

ИНВЕСТИТОРИ
ТРАЖЕ ОБУЋАРЕ

Други циклус обуке из индустријске израде обуће од 1. септембра

С

ремска Митровица и Рума, некадашњи обућарски центри у
Војводини, данас имају све мање
образованих обућара, иако су потребе тржишта за овим профилом све
веће. Лица која се налазе на евиденцији
често имају застарела знања, док млади нису довољно заинтересовани за ово
занимање. Због свега тога инвеститори
се одлучују да организују преквалификације незапослених лица.
Владимир Јовановић обућар је
већ скоро четири деценије, а један од
ретких на територији Сремске Митровице. Од малих ногу, учећи уз деду
који је основао Обућарску задругу, затим оца, стрица, овај занат урезао се у
његова најранија сећања. Како истиче,
син није кренуо његовим стопама, док
се ћерка ипак обрела у индустријској

производњи обуће. Млади се више не
одлучују за овај занат, јер не доноси
велике приходе, међутим, не подразумева претерано тежак рад, како неки
претпостављају.
Док занатске радње изумиру, инвеститори у области обућарске индустрије теже проналазе квалификован
кадар. Овај проблем општина Рума
решила је пројектом јавно-приватног
партнерства, путем којег је 70 жена добило прилику да се преквалификује.
„Други циклус обука из индустријске израде обуће почиње 1. септембра, па позивамо све заинтересоване незапослене жене да нам се јаве и
пријаве, како би стекле нове вештине и
нова знања“, објашњава Биљана Јончић, из Женског едукационог центра.

Према подацима НСЗ Сремска
Митровица, на територији овог града и
општине Рума има око 100 лица која су
квалификована за обућарску и кожарску школу, али су њихова знања често
неприлагођена потребама данашњих
инвеститора.
„Имамо све већу понуду на тржишту рада за овим занимањима,
међутим, лица која се код нас налазе на
евиденцији имају застарела знања. Нових кадрова нема јер је школа одавно
престала са радом, а старији радници
били су запослени у фабрикама које су
угашене пре десетак година“, каже Маријана Грабић, директорка НСЗ Сремска Митровица.

УЗ ПОМОЋ НСЗ Породични бизнис

У ЗЕЛЕНОЈ ОАЗИ СТАРОГ РИБЊАКА

Породица Косановић из Чонопље почела је породични
бизнис крајем 2014. године, и то средствима НСЗ. Етно-парк
„Стари рибњак“ постаје омиљено место за породичне прославе и ликовне колоније, као и место опуштања, тиховања

и, наравно, свима преко потребног одмора. На месту старог
чонопљанског рибњака, у зеленој оази породичног домаћинства, породица Косановић започела је реализацију својих
дугогодишњих жеља.
„Наша идеја била је да људи дођу да се опусте од живота
у коме сви јуримо, трчимо, немамо времена за себе, значи, да

дођемо да тихујемо, да мирујемо“, објашњава Драган Косановић.
Годинама су Косановићи са пуно љубави и стрпљења сакупљали и чували старине. Субвенција НСЗ само је убрзала
њихову жељу да кроз угоститељску причу у мирном сеоском
амбијенту приближе гостима војвођанску оазу.
На површини од једног хектара за сваког члана породице
посла има на претек.
„Нас двоје уз помоћ ћерке и сина радимо све, настојимо
да задржимо и унапредимо овај ниво до кога смо дошли“,
каже Александра.
„Све што раде они радим и ја, не кувам, али у свему осталом помажем“, додаје Ивана.
„Ово је дом у коме ми живимо, значи, примамо сваки дан
људе у своју кућу. Ко год оде одавде следећи пут када дође
хоће да буде наш пријатељ“, каже Драган.
Идеја домаћина је да занимљивим садржајима приближе Чонопљу гостима. Маштају о шаторишту, бициклистичком кампу, а ангажовањем породице и упорношћу надају се
да ће већину својих жеља остварити.

УСПЕЛИ СУ Бојана Микарић, професор енглеског језика

БОЉЕ ВРАБАЦ У РУЦИ…

Бојана Микарић је професор енглеског језика. Након педагошког искуства у школи, незадовољна системом
образовања, решила је да се окуша у
едукацији деце у сопственој режији.
„Одлучила сам да у Крагујевцу покренем школу страних језика. Дошла
сам до интересантних програма рада,
мало више истраживала и упутила се
у методике рада са децом. Конкретно, у
школу језика сам увела Монтесори про-
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грам, а две године касније сам покренула и приватни вртић Врабац“ објашњава Бојана.
Стрпљење је, кажу самостални
предузетници попут Бојане, основни
услов за успех.
„У Србији не можете очекивати да
се нешто брзо да реши. Међутим, без
обзира на све околности, генерално
је највећи проблем неинформисаност
људи код којих сам ишла да тражим

| Број 687 | 17.08.2016.

одређену документацију. Тако је када је
у питању регистрација било ког посла.
Иницијална улагања нису била толико
велика, али дуго времена ми је требало
да зарадим своју плату, јер све што сам
зарадила ја сам улагала у развој посла“,
каже Бојана.
И у овом случају се можемо уверити да су идеја, жеља и мало храбрости
довољни да свако своје снове претвори
у продуктивну стварност.

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

ЗРЕЊАНИН У организацији Филијале Зрењанин НСЗ стручна пракса у компанији „Велдгас“

ДРАГОЦЕНА ПРИЛИКА ЗА УЧЕЊЕ И - ПОСАО

Практично искуство Александре Давидовић, инжењера менаџмента. „Стручна
пракса је и прилика да схвате у којим се пословима не проналазе“, каже Владимир
Шокловачки, власник „Велдгаса“

У

организацији Филијале за запошљавање Зрењанин, у
компанији „Велдгас“ (Weldgas doo Export-Import) двоје
младих је обављало стручну праксу 2015. године, а
од јуна ове године на пракси је и Александра Давидовић, мастер инжењер менаџмента. Завршила је Технички
факултет „Михајло Пупин“ у Зрењанину, а обучава се на радном месту менаџера за комерцијалне послове.
„До сада сам научила основно сналажење у ERP софтверу, израду гаранција за техничке уређаје, попуњавање
књиге пошиљки, вођење евиденције пошиљки, управљање
залихама канцеларијског материјала, основну комуникацију
са купцима, контролу исправности рачуна и многе друге административне послове. Задовољна сам оним што сам научила“, истиче Александра.
Компанија „Велдгас“ из Зрењанина бави се производњом
техничких гасова (пунионица) и увозом и дистрибуцијом
опреме, уређаја, резервних и потрошних делова и додатних
материјала за заваривање и резање метала. Као ексклузивни увозник, представник за територију Србије, заступа десет

Млади често имају искривљену слику о себи и својим
професионалним вештинама. С обзиром да немају
практично искуство, за њих овај програм представља драгоцену прилику да о послу науче оно што у
школи нису могли, али и да науче још понешто о себи...
међународно признатих компанија, чији производи су сертификовани европским и светским сертификатима.
Владимир Шокловачки, власник и генерални директор, изнео нам је своја искуства о програму.
„Стручна пракса не само да је добар програм, већ је и
неопходан. Пружа двоструку корист, како незапосленим лицима тако и послодавцима. Незапослени имају прилику да
осете радну атмосферу, да науче све што их занима и што
им је потребно за практично и професионално усавршавање,
али и да схвате шта је то што не могу да раде. Из мог угла,
мислим да највећа корист лежи управо у томе да схвате у
којим се пословима не проналазе.
Успешан завршетак основног или чак и високог теоријског знања, тј. образовања, уопште није гарант успешности у
пракси. Ту су скоро сви приправници у озбиљној заблуди. Са
једне стране, оно што знају релативно лако ће надоградити
и усавршити уколико имају жељу, амбиције и вештине, а са
друге стране - имаће прилику да реално измере свој пословни капацитет. Млади често имају искривљену слику о себи
и својим професионалним вештинама. С обзиром да немају
практично искуство, за њих овај програм представља драгоцену прилику да о послу науче оно што у школи нису могли,
али и да науче још понешто о себи. Држава мора да помогне
младим људима у проналажењу првог запослења, јер је тај

процес у финансијском смислу сувише болан за мала
привредна друштва и предузетнике.
Зато је младима
без искуства практично немогуће да
нађу први посао
без стручне праксе,
јер нико не жели да
улаже време и новац, као најоскудније ресурсе у
пословању, у нешто
што у старту носи
велики ризик од
неуспеха“,
каже
Шокловачки и додаје да послодавци
кроз овај програм имају прилику да упознају особу у потпуности, да је обуче на најквалитетнији могући начин и након
озбиљне и пажљиве припреме некога запосле уз релативно
мали трошак и минимални ризик.
„До сада смо имали неколико приправника, а квалитет
сарадње се кретао од лоше до одличне. Охрабрује податак да
се већина њих, уз наш скроман допринос, сада запослила. За
колеге из НСЗ имамо само речи хвале. Колегијалност је чак
и на вишем нивоу него што смо очекивали“, истиче Шокловачки.
„Велдгас“ је углавном тражио особе економске струке,
а обучавани су у области административних, књиговодствених и комерцијалих послова. Поједине приправнике су задржали наког окончања програма стручне праксе.
Фирма у комерцијалном и административном делу има
десеторо запослених, а у производном и логистичком петоро. Кадар сматрају веома драгоценим ресурсом и труде се
да запошљавају особе које умеју да се прилагоде и пронађу
своје место у постојећем систему и прате све промене које су
неопходне у таквом динамичном окружењу.
„Године уопште нису пресудан фактор, прилику пружамо свима. Међутим, морам рећи да сам разочаран приступом
и интензитетом интересовања младих. Иако не волим да
генерализујем, досадашње искуство у раду са младима показује да је ниво њиховог укупног квалитета далеко испод
очекиваног и неопходног за успешну пословну борбу. Наравно, има и изузетака, али су ретки. У будућности ћемо наставити са запошљавањем особа у теренској комерцијали, како
бисмо детаљно покрили комплетно тржиште наше државе.
Ова позиција пружа заиста изванредне могућности зараде,
која је, нажалост, скоро и једини мотиватор већине запослених“, каже директор „Велдгаса“.
Александра Штрбац
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АДРЕСЕ ФИЛИЈАЛА НСЗ
Београд

Зајечар

Нови Сад

Ваљево

Алберта Томе 2
тел. 021/4885-500

Владике Николаја 1
тел. 014/295-600

Зрењанин

Врање

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

Николе Пашића 77
тел. 019/444-500

Сарајлијина 4
тел. 023/519-800

Тодора Шпанца 1
тел. 017/407-100

Кикинда

Цара Душана 78
тел. 036/302-000

Доситејева 24
тел. 0230/411-700

Панчево

Војводе Радомира
Путника 20
тел. 013/306-800

Вршац

Феликса Милекера 21
тел. 013/802-400

Сомбор

Апатински пут 1
тел. 025/464-000

Сремска Митровица
Светог Димитрија 31
тел. 022/638-800

Суботица

Трг слободе 3/3
тел. 024/644-600

Крагујевац

Светозара Марковића 37
тел. 034/505-500

Јагодина

Љубише Урошевића 16
тел. 035/201-011

Ниш

Ратка Вукићевића 3
тел. 018/501-200

Пирот

Кнеза Милоша 59
тел. 010/305-000

Прокупље

Цара Лазара 49
тел. 027/320-000

Краљево

Нови Пазар

Шабана Коче 18
тел. 020/330-000

Крушевац

Балканска 33
тел. 037/412-501

Лесковац

11. октобра 25
тел. 016/202-400

Пожаревац

Шумадијска 31
тел. 012/538-100

Смедерево

Др Миладина Милића 2
тел. 026/633-900

Ужице

Железничка 22
тел. 031/590-600

Пријепоље

Санџачких бригада 11
тел. 033/719-011

Чачак

Жупана Страцимира 35
тел. 032/303-700

Шабац

Масарикова 31
тел. 015/361-700

Лозница

Кнеза Милоша 3
тел. 015/879-700

Косовска Митровица
Џона Кенедија бб
тел. 028/420-600

Бор

7. јула 29
тел. 030/453-100

ПОЗИВ ЈЕ БЕСПЛАТАН

ПОКРАЈИНСКА СЛУЖБА ЗА ЗАПОШЉАВАЊE
Нови Сад

Булевар Михаjла Пупина 6/I
тел. 021/48-85-90

Косовска Митровица
Дрварска 10
тел. 028/423-090

