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АКТУЕЛНО Још један Клуб за тражење посла у Београду

БРЖЕ У СВЕТ РАДА

Захваљујући директном гранту ЕУ, чија укупна вредност износи више од 10
милиона евра, ове године отворено је 60 нових клубова за тражење посла, 20
центара за информисање и професионално саветовање и 80 самоуслужних
радних станица

Н

ови Клуб за тражење посла,
на београдској општини Чукарица, чије се опремање и рад
финансирају средствима Европске уније, кроз пројекат „ЕУ помоћ
теже запошљивим групама“ свечано је
отворен у петак, 26. августа. Клуб су у
присуству полазника обуке за активно
тражење посла отворили Зоран Мартиновић, директор Националне службе за запошљавање и Срђан Коларић,
председник ГО Чукарица.
Клубови за тражење посла помажу
незапосленима да стекну знања и
вештине потребне за активно тражење
посла, одреде своје професионалне
циљеве и повећају мотивацију. Незапослени у клубовима могу добити информације о слободним радним местима, разменити искуства, научити како
да напишу CV и како да се представе
послодавцу.
Отварајући чукарички клуб, директор НСЗ истакао је да је захваљујући
директном гранту ЕУ, чија укупна вредност износи више од 10 милиона евра,
ове године отворено 60 нових клубова
за тражење посла, 20 центара за информисање и професионално саветовање
(ЦИПС) и 80 самоуслужних радних станица.
„Од 60 новоотворених клубова, њих
40 је при локалним самоуправама, што
значи да сада већи број лица може да
учествује у нашим програмима и мерама активне политике запошљавања,
а кроз различите обуке незапослени ће
моћи лакше и брже да се укључе у процес рада“, рекао је Мартиновић.

Говорећи о ефектима обука које се
у клубовима одржавају, директор НСЗ
истакао је да је око 22 одсто од укупног
броја незапослених који су били укључени у неки од програма убрзо нашло
запослење.
„Ефекте нових клубова тек ћемо
видети, јер представљају нову врсту
сарадње са локалним самоуправама и
децентрализације политике запошљавања. Овај пројекат ће трајати годину
дана, а идеја је да након тог периода
већи део клубова при локалним самоуправама настави да ради”, нагласио
је директор Националне службе за
запошљавање и додао да је први пут
после 2000. године на евиденцији незапослених пријављено мање од 700.000
људи, што је резултат раста привредних активности, пре свега, али и бољег
инспекцијског надзора и смањења сиве
економије. Када је реч конкретно о Београду, у првих седам месеци ове године
у односу на исти период 2015. за 9,6 одсто више лица нашло је запослење.
Председник ГО Чукарица Срђан
Коларић казао је да је Клуб за тражење
посла само наставак већ традиционално добре сарадње са Националном
службом за запошљавање.
„Општина је за незапослене са
своје територије организовала и сајам
запошљавања, а посебно желим да истакнем да смо као локална самоуправа
обезбедили повољне услове за инвеститоре који су спремни да улажу и запошљавају наше грађане. Без нових радних места ниједан град, па ни општина
Чукарица, не може напредовати. Припрема се нова комерцијална зона, која

ће бити отворена следеће године и омогућити око 10.000 нових радних места“,
рекао је Коларић.
У децембру прошле године потписано је 113 споразума са локалним
самоуправама о отварању нових јединица за подршку незапосленима. Национална служба за запошљавање је у
оквиру пројекта „ЕУ помоћ теже запошљивим групама“ завршила опремање
свих просторија за отварање нових
клубова за тражење посла, центара за
информисање и професионално саветовање и самоуслужних радних станица.
У новоотвореним јединицама биће запослено укупно 50 људи са евиденције
незапослених НСЗ који су прошли одговарајућу обуку. Први уговори потписани су 20. јуна.
Клуб за тражење посла на Чукарици налази се у Улици Владимира Радовановића 2.
В.П.

Инспектори настављају борбу против сиве економије

СТОП РАДУ НА ЦРНО

Инспекција рада затекла је током ванредног надзора готово 30 одсто радника на црно у предузећима која се баве производњом хлеба, пецива и колача, изјавио је министар за рад, запошљавање, борачка и социјална питања Александар Вулин
и поручио да ће инспектори рада наставити борбу против сиве економије.
„Радник који није пријављен, уколико га ми затекнемо и уколико нам се легитимише, биће решењем наших инспектора
запослен, а његов послодавац ће морати да исправи своје погрешно чињење и да га прими у радни однос. Дакле, немојте
избегавати наше инспекторе“, поручио је Вулин.
Министар је нагласио да је Инспекција рада од 11. до 16. августа обавила ванредне надзоре у области радних односа
као и безбедности и здравља на раду код 184 послодавца који се баве производњом хлеба, пецива и колача. Од 653 радника
185, односно више од 28 процената, радило је без одговарајућег уговора. Поднето је више десетина прекршајних пријава, а у
19 случајева је забрањена даља делатност због непоштовања прописа из безбедности на раду. Вулин је навео да су поједини
послодавци покушавали да се оправдају уговором о пробном раду, свесно заборављајући чињеницу да чак и у том случају
радници морају да имају закључене одговарајуће уговоре. Министар је навео да радници нису криви за поступке послодаваца и нагласио да ће ванредни инспекцијски надзори бити настављени током лета.

ТЕМА БРОЈА Некадашњи гигант поново на ногама

ЖИВОТ ПОСЛЕ СТЕЧАЈА

Нове уговоре о раду на три месеца потписало је 630 радника, док их је
последњег дана стечаја радило 613. Десетогодишњим планом реорганизације
предвиђено је којом ће динамиком некадашњи гигант опекарске индустрије
враћати дугове

П

осле две и по године званично је завршен стечајни
поступак Фабрике црепа и керамичких плочица
„Тоза Марковић“. Промењена је власничка структура
и именован нови директор, а већински власник „Тозе“
сада је „Србијагас“, који је своја потраживања од 20 милиона
евра претворио у удео у власништву, а то су учинили и остали повериоци, међу којима су Банка Интеза са око пет милиона евра и Ерсте банка са 5,5 милиона евра.
Скупштина деоничара променила је правну форму, па
„Тоза“ више није акционарско, већ друштво са ограниченом
одговорношћу. Тако је практично почела реализација плана реорганизације, по којем фабрика у наредној деценији,
кварталним уплатама, треба да врати друг свим повериоцима. Пре стечаја дуг је био око 50 милиона евра, а процењена
вредност капитала је око 22 милиона евра. Нови директор
тврди да фабрика има своју сировину и тржиште и верује
да је дугове могуће вратити предвиђеном динамиком. Десетогодишњи план реорганизације почео је једногодишњим
грејс периодом, а да би компанија достигла капацитет производње предвиђен планом, неопходно је да повећа производњу плочица.

„Невена“ извози скоро 80 одсто производа
Фабрика козметике „Невена“ доказ је да има живота и после стечаја, рекао је председник Привредне коморе Србије
Марко Чадеж после посете погону те лесковачке компаније, која је након неуспешне приватизације поново стала
на ноге. Ова фабрика тренутно има 57 запослених, а план
је да током следеће године посао у „Невени“ добије још око
150 радника.
Чадеж је истакао да ново руководство у фабрици од почетка ове године успешно ради и извози скоро 80 одсто производа.
„Оно што Привредна комора Србије, пре свега, може да
понуди оваквим компанијама, јесте интензивно повезивање
са великим трговачким ланцима у Србији, који су углавном
и велики регионални играчи. Већ смо имали неколико састанака на ову тему и сада крећемо. Квалитетни производи
са европским сертификатима морају се наћи на полицама
тих ланаца, а већ су показали да имају и своје купце“, каже
Чадеж.
Тегови тешки 24 милиона евра
„Фабрика излази на једну тржишну утакмицу са озбиљним теговима на својим ногама. Тегови су тешки 24 милиона
евра, које мора да у наредних 10 година врати повериоцима,
банкама пре свега. Значи, након прве године грејс периода,

фабрика мора да свака три месеца има спремних 650.000
евра за дуг према повериоцима“, каже Владимир Илић, директор кикиндске фабрике „Тоза Марковић“.
Да би се остварили циљеви из плана реорганизације,
потребно је да „Тоза Марковић“ годишње произведе и прода
35 милиона комада црепа и два и по милиона квадрата плочица, које се услужно производе за „Керамику Јовановић“ и
„Енмон“. Илић истиче да за реализацију тог плана недостаје
500-600 хиљада квадрата, због чега се мора повећати производња и продаја плочица.
„То ћемо постићи или повећавањем сарадње са Јовановићем и Енмоном или проналажењем нових партнера за
које ћемо услужно да производимо или освајањем неких
нових, трећих тржишта, попут Украјине, Белорусије, Русије,
што је такође врло захтевно и неизвесно“, наглашава Владимир Илић и додаје да пре свега размишљају о производњи
сопственог бренда и продајној мрежи на овој територији.
Менаџмент тек чека одлучивање и проналажење најбољег
могућег начина.
Ново запошљавање
Нове уговоре о раду на три месеца потписало је 630 радника, док их је последњег дана стечаја радило 613. Повећање
броја резултат је промене у организацији обезбеђења, јер је
претходно део радника на овим пословима био ангажован
преко агенције, а сада су сви радници „Тозе Марковића“.
„Израчунали смо да нас ових 36 људи у обезбеђењу кошта чак и нешто мање него што је коштала агенција“, каже
директор фабрике.
Пословни суноврат компаније почео је пре 10 година,
када је њен већински власник постала београдска фирма
ИТХ бизнисмена Дејана Бабића. Бабић се терети за малверзације, док његове две фирме данас имају 6% власничког удела у „Този“. Он сам има судску меру забране када је
реч о овој фабрици. Судски поступак због проневера у „Този
Марковићу“, злоупотреба, прања новца, још увек траје, али то
сада није приоритет радника и менаџмента. Њихов циљ био
је да се избори нова шанса за фабрику, па је у плану да се већ
у наредних годину дана инвестира у осавремењивање производње црепа, за шта зелено светло морају дати „Србијагас“ и
Надзорни одбор. Већ од ове зараде радници могу очекивати
повећање плате између 6 и 10 хиљада динара.
В.П.

АКТУЕЛНО Педесет младих без родитељског старања добило посао

ХУМАНОСТ ЈЕ И ЧАСТ
И ОДГОВОРНОСТ
Помагати деци је двосмерна улица.
Питање је ко ту више добија - деца или
они који помажу
У оквиру пројекта који је покренут у сарадњи са приватним послодавцима, запослено је 50 младих који су одрасли
у домовима за децу без родитељског старања. Министар за
рад, запошљавање, борачка и социјална питања Александар Вулин је поводом Светског дана хуманости посетио
Добротворну фондацију Српске православне цркве „Човекољубље“, која је у оквиру опројекта „Светосавска учионица“
организовала радионицу о наркоманији за децу из Звечанске.
Вулин је нагласио да није довољно само прикупити
одређену донацију, већ су потребни људи који ће то спровести на терену, али људи који искрено воле оно што раде и
воде рачуна о достојанству сваког људског бића.
„Србија се од других земаља у мигрантској кризи разликује по томе што се ми према људима односимо са достојанством и што чувамо њихово достојанство. Ово је пример како
се сарадњом са онима који нису у систему може помоћи деци
без родитељског старања. Деца нису крива због стања у коме
се налазе, они нису криви и не треба да исправљају грешке
својих родитеља“, нагласио је Вулин.
И његово министарство се, како каже, бави хуманитарним радом, те је тако прикупљено више од пола милиона
евра, а средства су намењена социјалним категоријама.

„То није новац буџетских корисника, то је новац људи
који сматрају да део профита треба да поделе са заједницом
и помогну онима којима је помоћ потребна“, каже Вулин.
Директор „Човекољубља“ Драган Макојевић наглашава да
су посебно поносни на пројекат „Светосавске учионице“ који
траје већ 16 година и рад са децом без родитељског старања
у Србији и Републици Српској.
„Помагати деци је двосмерна улица. Питање је ко ту
више добија - деца или они који помажу. Бити хуманитарни
радник је велика част и обавеза, али и велика одговорност.
На проблеме треба одговорити на достојанствен начин, да не
унизимо онога ко прима ту помоћ, али и да онај ко помаже
осети да је помоћ стигла на право место“, наглашава Макојевић.
Министарство за рад, запошљавање борачка и социјална питања и фондација „Човекољубље“ успешно сарађују
већ дуго, па је тако у периоду мигрантске кризе спроведен
пројекат поделе картица новца за мигранте од 56 милиона
динара.

Омладинско предузетништво

ПРЕДНОСТИ И ИЗАЗОВИ ПРИВАТНОГ БИЗНИСА

„Караван омладинског предузетништва“ у септембру наставља активности на промоцији предузетништва и предузетничке свести младих
са циљем подршке развоју и јачању
омладинских пословних иницијатива.
Пројекат реализује Привредна комора Србије у сарадњи са организацијом
Привредни форум младих и Развојном
агенцијом Србије.
„Караван омладинског предузетништва“ у септембру ће посетити пет
општина у Србији - Пријепоље, Пожаревац, Сремску Митровицу, Чачак и
Лозницу, где ће будућим предузетницима представити програме подршке
у оквиру „Године предузетништва“, као
и предности и изазове приватног бизниса.
Централни догађај биће организован 28. октобра у Привредној комори
Србије - конференција „Спровођење
и поспешивање стартап еко система
- одговор на потребе младих предузетника“, која ће окупити младе предузетнике из земље и иностранства,
представнике државних институција,
пословних асоцијација и удружења
младих, како би се указало на значај
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развоја омладинског бизниса, нових
пословних идеја и унапређења пословног амбијента у Србији, по угледу на
развијене европске економије.
Представници 30 тимова, 60 учесника пројекта „Караван омладинског
предузетништва“ имаће прилику да
у децембру, на семинару „Привредни

форум младих 2016 - Пут успешног
предузетника“, уз помоћ еминентних
предавача и ментора из привредног
сектора обликују своје предузетничке идеје, представе их јавности и реализују у пракси.
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Активностима „Каравана омладинског предузетништва“ обухваћено је више од 3.000 младих будућих
предузетника, како би се упознали са
идејом предузетништва и могућностима приватног бизниса, повезали са
институцијама, предузећима и предузетницима који им могу помоћи да превазиђу почетничке тешкоће и успешно
изађу на тржиште.
Привредна комора Србије активна је и на успостављању Савета за
омладинско предузетништво, који ће
окупљати све релевантне организације
и институције које се баве омладинским предузетништвом. Савет ће бити
генератор идеја и потреба младих предузетника и снажна подршка развоју
омладинских компанија.
У оквиру портала ПКС www.
poslovanje.rs у другој половини септембра почиње са радом страница
Омладинско предузетништво, са свим
информацијама о прописима и иницијативама у вези омладинских компанија, едукативним и промотивним
активностима, водичима, методологијама, туторијалима, примерима
добре праксе.

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

Јавни позиви
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), Одлуке о
учешћу у финансирању програма или мера активне политике запошљавања предвиђених локалним акционим плановима за 2016. годину, број
401-00-520/2016-24 од 20.04.2016. године, у складу са Локалним акционим
планом запошљавања oпштине Велика Плана за 2016. годину („Сл. гласник
oпштина Велика Плана и Смедeревска Паланка“ бр. 2/2016), Споразума о
уређењу међусобних права и обавеза у реализацији програма или мера
активне политике запошљавања за 2016. годину, бр. 3001-101-4/2016 од
05.05.2016. године и Закључка Локалног савета за запошљавање oпштине
Велика Плана брoj 10-1/2016-II, од 22.08.2016. године,
ОПШТИНА ВЕЛИКА ПЛАНА И
НАЦИОНАЛНА СЛУЖБА ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ ФИЛИЈАЛА СМЕДЕРЕВО
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 организују Општина Велика Плана и 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 са евиденције Испоставе Велика Плана, 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, са територије
општине Велика Плана, кога одређују општина Велика Плана и Национална служба - Филијала Смедерево на основу јавног конкурса. Максимална дужина трајања јавног рада је три месеца, у складу са расположивим
финансијским средствима. Уговором о привременим и повременим пословима утврдиће се број радних дана за свако лице укључено у јавни рад.
II ОБЛАСТИ СПРОВОЂЕЊА ЈАВНИХ РАДОВА
Јавни радови се могу спроводити у областима:
• социјалних и хуманитарних делатности
• одржавања и обнављања јавне инфраструктуре
• одржавања и заштите животне средине и природе.
III НАМЕНА И ВИСИНА СРЕДСТАВА
Средства намењена за спровођење јавних радова користе се за:
• исплату накнаде за 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
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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.
IV УСЛОВИ И ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПРИЈАВЕ
Услови за подношење пријаве
Право учешћа на Јавном конкурсу за организовање спровођења јавних
радова на којима се ангажују незапослена лица и незапослене особе са
инвалидитетом имају:
• органи јединице локалне самоуправе
• јавне установе и јавна предузећа
• привредна друштва
• предузетници
• задруге
• удружења 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, надлежној организационој јединици Национaлне службе, Филијали Смедерево
- Испостава Велика Плана, непосредно или путем поште, на прописаном
обрасцу који се може добити у Испостави Велика Плана.
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 спровођење 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, након прибављеног мишљења Локалног савета за запошљавање
општине Велика Плана, у року до 30 дана од дана истека јавног конкурса.
Национална служба задржава право да приликом одлучивања по поднетој
пријави у сарадњи са Локалним саветом за запошљавање општине Велика
Плана 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. Списак послодаваца - извођача којима је одобрено спровођење јавних радова се објављује на огласној табли Филијале Смедерево
- Испостава Велика Плана.
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Јавни позиви
Одлуку о одобравању средстава за спровођења јавног рада и Одлуку о одобравању средстава за спровођење јавног рада за особе са инвалидитетом,
на којима се радно ангажује до 49 незапослених доноси директор Националне службе - Филијала Смедерево, по овлашћењу директора Националне службе или други запослени којег овласти директор Националне
службе, а по прибављеном мишљењу Локалног савета за запошљавање
општине Велика Плана.

***Критеријум „Процена важности поднете пријаве за спровођење јавног
рада за локално тржиште рада за подручје филијале“ подразумева да је
директор Филијале Смедерево донео одлуку о додатним критеријумима,
која је истакнута на огласној табли Филијале Смедерево - Испостава Велика
Плана, уз јавни конкурс. На основу одлуке је могуће доделити 10 бодова,
узимајући у обзир следеће критеријуме: друштвену корист која се остварује
кроз реализацију јавног рада, привредни значај за развој региона и др.

БОДОВНА ЛИСТА – ЈАВНИ РАДОВИ

VI ЗАКЉУЧИВАЊЕ УГОВОРА

Број бодова
Критеријуми

Област
спровођења
јавног рада

Дужина
трајања
јавног рада

Јавни
конкурс
- општи

Јавни конкурс
за особе са
инвалидитетом

Одржавање и
заштита живoтне
средине и
природе

10

10

Социјалне и
хуманитарне
делатности

10

10

Одржавање и
обнављање јавне
инфраструктуре

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

Коришћена
средства и лица
нису остала у
радном односу

0

0

Нису раније
коришћена
средства**

10

10

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

10

10

МАКСИМАЛАН БРОЈ
БОДОВА

65

65

Категорија
лица

Претходно
коришћена
средства по
програму
јавних
радова

*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 и/или локалне самоуправе 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.
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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.
Председник општине Велика Плана, директор Националне службе Филијала Смедерево 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 председник општине Велика Плана, директор Националне службе - Филијала Смедерево
по овлашћењу директора Националне службе или други запослени којег
он овласти 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.
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.
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*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
пословној години, као и јавне агенције и организације на које се примењују
прописи о јавним агенцијама.

На основу члана 43 став 1 тачка 7 и чл. 59 и 60 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), члана 30 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 планом
запошљавања у 2016. години министра за рад, запошљавање, борачка
и социјална питања бр. 401-00-00520/2016-24 од 20.04.2016. године, а у
складу са локалним акционим планом запошљавања града Краљева за
2016. годину (усвојеним Одлуком Скупштине града Краљева бр. 011-29/16III од 11.02.2016. године) и Споразумом о уређивању међусобних права и
обавеза у реализацији програма или мера АПЗ за 2016. годину број 1208101-2/2016 од 13.05.2016.

Почетком спровођења јавног рада сматра се датум пријаве на осигурање
првог лица ангажованог на јавном раду.

НАЦИОНАЛНА СЛУЖБА ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ
ФИЛИЈАЛА КРАЉЕВО
и
ГРАД КРАЉЕВО

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 Смедерево - Испостава Велика Плана.
Јавни конкурс је отворен од дана објављивања, а последњи рок
за пријем пријава за учешће на јавном конкурсу је 11.09.2016.
године.

Национална служба
за запошљавање

Бесплатна публикација о запошљавању

Расписују
ЈАВНИ ПОЗИВ
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 организују
Национална служба за запошљавање - Филијала Краљево (у даљем тексту:
Национална служба) и Град Краљево, у складу са Националним акционим
планом запошљавања за 2016. годину и локалним акционим планом запошљавања града Краљева за 2016. годину, у циљу радног ангажовања теже
запошљивих незапослених лица и незапослених у стању социјалне потребе, очувања и унапређења радних способности незапослених, као и ради
остваривања одређеног друштвеног интереса.
Кроз спровођење јавног рада радно се ангажују незапослена лица/незапослене особе са инвалидитетом са евиденције Националне службе. Приоритет приликом ангажовања на јавном раду имаће лица утврђена као
вишак запослених, неквалификована и нискоквалификована лица, као и
дугорочно незапослени.
Послодавца - извођачa јавног рада одређује Национална служба - Филијала Краљево у сарадњи са Градом Краљевом 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 обављен посао по основу уговора о привременим и повременим пословима лицима укљученим у јавне радове, у висини
до 18.000 динара по лицу, на месечном нивоу за пун фонд радних часова, односно сразмерно времену радног ангажовања на месечном нивоу
(утврђени износ накнаде за обављен посао се увећава за припадајући
порез и доприносе за обавезно социјално осигурање, обрачунате у складу
са законом);
• накнаду трошкова доласка и одласка са рада лица укључених у
јавне радове, у висини до 1.500,00 динара по лицу за сваки месец ангажовања, односно сразмерно временском ангажовању.
• накнаду трошкова спровођења јавних радова, у свим областима
спровођења, у висини:
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- 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 или 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 динара по лицу; Национална
служба за запошљавање и Град Краљево задржавају право да процењује
оправданост потребе за обуком.
Послодавац - извођач јавног рада у обавези је да обезбеди исплату трошкова доласка и одласка са рада у преосталом износу до висине цене превозне карте у јавном превозу, као и исплату осталих обавеза у складу са
законом.
IV УСЛОВИ И ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПРИЈАВЕ

V ДОНОШЕЊЕ ОДЛУКЕ
Одлука о одобравању средстава за спровођење јавних радова и Одлука о
одобравању средстава за спровођење јавних радова за особе са инвалидитетом доносе се на основу бодовне листе, а након провере испуњености
услова из Јавног конкурса и бодовања поднете пријаве, односно приложене документације послодавца - извођача јавног рада, од стране Националне службе, у року од 20 дана од дана истека рока за подношење пријава,
а након прибављеног мишљења Локалног савета за запошљавање града.
Национална служба и Град Краљево задржавају право да приликом одлучивања по поднетој пријави изврше корекцију дужине трајања јавног рада
и/или броја лица, у складу са износом средстава. Списак послодаваца извођача којима је одобрено спровођење јавних радова објављује се на
огласној табли Националне службе - Филијале Краљево и огласној табли
града Краљева.
Одлуку о одобравању средстава за спровођење јавних радова и Одлуку о
одобравању средстава за спровођење јавних радова за особе са инвалидитетом доноси директор Филијале Краљево по претходно прибављеном
мишљењу Локалног савета за запошљавање града Краљева.

Услови за подношење пријаве
Право учешћа на Јавном конкурсу за организовање спровођења јавних
радова на којима се ангажују незапослена лица и незапослене особе са
инвалидитетом имају:
• органи територијалне аутономије и органи јединице локалне самоуправе
• јавне установе и јавна предузећа
• привредна друштва
• предузетници
• задруге
• удружења.
Право на доделу средстава за спровођење јавног рада послодавац извођач може да оствари под условом да је
- испунио раније обавезе и измирио сва дуговања према Националној
служби, осим за обавезе чија је реализација у току, 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 јавним позивом;
- има регистровано седиште или пословну јединицу на територији града
Краљева.
Документација за подношење пријаве
Пријава за спровођење јавног рада подноси се у два примерка, Националној служби - Филијали Краљево, непосредно или путем поште, на прописаном обрасцу који се може добити у Филијали за запошљавање Краљево
или преузети на сајту www.nsz.gov.rs. или сајту града Краљева.
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 у сарадњи са Градом Краљевом задржава право да
тражи и друге доказе и документацију од значаја за спровођење поступка
одлучивања о одобравању средстава за спровођење јавних радова. Национална служба у сарадњи са послодавцем врши селекцију незапослених
лица која ће бити укључена у јавни рад.
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БОДОВНА ЛИСТА – ЈАВНИ РАДОВИ
Број бодова
Јавни
конкурс
- општи

Јавни конкурс
за особе са
инвалидитетом

Одржавање и
заштита живoтне
средине и
природе

10

10

Социјалне и
хуманитарне
делатности

10

10

Одржавање и
обнављање јавне
инфраструктуре

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

Коришћена
средства и лица
нису остала у
радном односу

0

0

Нису раније
коришћена
средства**

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

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

Јавни позиви
*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.
VI ЗАКЉУЧИВАЊЕ УГОВОРА

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 обавља самосталну 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
пословној години, као и јавне агенције и организације на које се примењују
прописи о јавним агенцијама.

Директор Националне службе - Филијале Краљево, градоначелник града
Краљева и послодавац - извођач јавног рада закључују уговор о спровођењу јавног рада којим се ближе уређују међусобна права и обавезе.
Рок за закључивање уговора о спровођењу јавног рада је 15 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.

Ако су послодавцу одобрена средства по више поднетих захтева по истом
или различитим програмима и мерама активне политике запошљавања,
послодавац је у обавези да достави одговарајуће средство обезбеђења које
одговара збиру укупно одобрених средстава.

Послодавац - извођач јавног рада је дужан да након донете Одлуке о одобравању средстава за спровођење јавних радова и Одлуке о одобравању
средстава за спровођење јавних радова за особе са инвалидитетом радно ангажује лица са евиденције незапослених чију је селекцију извршила
Национална служба, у сарадњи са послодавцем.

VII ОБАВЕЗЕ ИЗВОЂАЧА ЈАВНОГ РАДА

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 15 дана од дана доношења Одлуке
о одобравању средстава за спровођење јавних радова и Одлуке о одобравању средстава за спровођење јавних радова за особе са инвалидитетом.
Документација за закључивање уговора о спровођењу јавног
рада:
• уговори о привременим и повременим пословима са незапосленим лицима, као доказ о ангажовању лица на јавном раду;
• 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 корисника средстава/жиранта.
У циљу закључења уговора, послодавац - извођач јавног рада је у
обавези да достави и одговарајућа средства обезбеђења уговорних обавеза:
1. За предузетника:
- за одобрена средства у износу до 1.000.000,00 динара - две истоветне бланко трасиране менице корисника средстава са два жиранта,
овера података за жиранта и менично овлашћење;
- за одобрена средства у износу од 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.
3. За кориснике буџетских средстава**:
- изјава одговорног лица корисника средстава да су обезбеђени сви

Бесплатна публикација о запошљавању

Почетком спровођења јавног рада сматра се датум пријаве на осигурање
првог лица ангажованог на јавном раду.

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
Пријава за спровођење јавног рада подноси се у два примерка, Националној служби - Филијали Краљево, непосредно или путем поште, на прописаном обрасцу који се може добити у Филијали Краљево или преузети на
сајту - www.nsz.gov.rs.
Јавни конкурс је отворен од дана објављивања на сајту службе
- www.nsz.gov.rs. и на сајту града Краљева, а последњи рок за
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пријем пријава за учешће на јавном конкурсу је 09.09.2016. године.
Све додатне информације могу се добити у Филијали за запошљавање
Краљево, телефон: 036/302-011. Непотпуне и неблаговремене пријаве
неће се узимати у разматрање.
На основу члана 43 став 1 тачка 7 и чл. 59 и 60 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), члана 30 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 планом
запошљавања у 2016. години министра за рад, запошљавање, борачка
и социјална питања бр. 401-00-00520/2016-24 од 20.04.2016. године, а у
складу са локалним акционим планом запошљавања града Краљева за
2016. годину (усвојеним Одлуком Скупштине града Краљева бр. 011-29/16III од 11.02.2016. године) и Споразумом о уређивању међусобних права и
обавеза у реализацији програма или мера АПЗ за 2016. годину број 1208101-2/2016 од 31.05.2016.
НАЦИОНАЛНА СЛУЖБА ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ
ФИЛИЈАЛА КРАЉЕВО
и
ГРАД КРАЉЕВО
Расписују
ЈАВНИ ПОЗИВ
ПОСЛОДАВЦИМА ЗА ДОДЕЛУ СУБВЕНЦИЈЕ ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ
НЕЗАПОСЛЕНИХ ЛИЦА ИЗ КАТЕГОРИЈЕ ТЕЖЕ ЗАПОШЉИВИХ НА
НОВООТВОРЕНИМ РАДНИМ МЕСТИМА У 2016. ГОДИНИ
I ОСНОВНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ
Субвенција за запошљавање незапослених лица из категорије теже запошљивих на новоотвореним радним местима одобрава се послодавцима
који припадају приватном сектору, у једнократном износу, ради запошљавања незапослених који се воде на евиденцији Националне службе за
запошљавање (у даљем тексту: Национална служба - Филијала Краљево).
Незапослена лица из категорије теже запошљивих на која се ова субвенција примењује су:
- млади до 30 година
- старији од 50 година
- незапослена лица која су пријављена на евиденцију Националне службе
по основу вишка
- припадници ромске националности
- особе са инвалидитетом и
- радно способни корисници новчане социјалне помоћи.
Висина субвенције је одређена степеном развијености општине према
месту запошљавања лица, а у складу са важећом уредбом Владе Републике Србије, и износи: 200.000,00 динара по лицу, односно 240.000,00 динара
за особе са инвалидитетом и радно способне кориснике новчане социјалне
помоћи, у трећој групи општина.
Право на субвенцију за запошљавање незапослених лица из категорије
теже запошљивих не могу остварити:
- државни органи, организације и други директни и индиректни корисници
буџетских средстава;
- послодавци код којих се број запослених смањивао за претходна три
месеца, осим у случају природног одлива запослених (остваривање права
на пензију, смрт запосленог и отказ од стране запосленог);
- послодавци који су користили субвенцију по јавном позиву за иста лица у
току претходнe 3 годинe, рачунајући од дана одобравања средстава;
- послодавци који обављају делатност која се налази на списку делатности
који је сaставни део јавног позива.
Јавни позив за доделу субвенције за запошљавање незапослених лица из
категорије теже запошљивих на новоотвореним радним местима представља основ за доделу de minimis државне помоћи.
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II ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЕВА
Услови
Право на доделу субвенције за запошљавање незапослених лица из категорије теже запошљивих послодавац може остварити под условом да:
- припада приватном сектору (предузетници и правна лица код којих је
удео приватног капитала у власничкој структури 100%);
- запошљава незапослене са евиденције Националне службе - Филијала
Краљево, из напред наведених категорија, на неодређено време, са пуним
радним временом;
- поднесе уредно попуњен захтев са бизнис планом на прописаном обрасцу;
- регистрован је најмање три месеца пре датума подношења захтева;
- седиште послодавца или организационе јединице се налази на подручју
града Краљева;
- измирио је обавезе на основу пореза и доприноса за обавезно социјално
осигурање, у последња три месеца која претходе месецу у коме је поднет
захтев и има најмање једног запосленог (под запосленим лицем, у складу
са законом, подразумева се свако лице пријављено на обавезно социјално
осигурање);
- последњих шест месеци није био дуже од 30 дана непрекидно евидентиран у регистру дужника принудне наплате НБС;
- испунио је раније уговорне обавезе и измирио сва дуговања према Националној служби, осим за обавезе чија је реализација у току, уколико исте
редовно измирује;
- не запошљава лица која су у периоду од три месеца пре подношења
захтева за доделу субвенције била у радном односу код тог послодавца,
односно код послодавца који је оснивач или повезано лице са послодавцем
подносиоцем захтева.
Документација за подношење захтева:
- захтев са бизнис планом на прописаном обрасцу;
- фотокопија решења надлежног органа о упису у регистар, уколико подносилац захтева није регистрован у АПР, односно одлука надлежног органа о
образовању организационих делова;
- извод из појединачне пореске пријаве о обрачунатим порезима и доприносима (ППППД), штампан из електронске базе података Пореске управе
(ЕБП-ПУРС), оверен од стране послодавца, за пријаве поднете у 3 месеца
која претходе месецу у коме је поднет захтев;
- извод из банке као доказ да су уплаћени порез и доприноси за обавезно
социјално осигурање, за пријаве поднете у 3 месеца која претходе месецу
у коме је поднет захтев;
- уколико је подносилац захтева предузетник који паушално измирује
пореске обавезе, доставља уверење Пореске управе о измиреним обавезама на име доприноса за обавезно социјално осигурање до месеца који
претходи подношењу захтева;
- обавештење подносиоца захтева о раније примљеној државној помоћи
мале вредности, на прописаном обрасцу Националне службе;
- уколико је дошло до смањења броја запослених услед природног одлива,
потребно је доставити одговарајући доказ.
Национална служба задржава право да тражи и друге доказе релевантне
за одлучивање о захтеву подносиоца.
Начин подношења захтева
Захтев са бизнис планом подноси се у два примерка, надлежној организационој јединици Национaлне службе - Филијали Краљево, непосредно или
путем поште, на прописаном обрасцу који се може добити у Национaлној
служби - Филијала Краљево или преузети на сајту www.nsz.gov.rs, као и на
сајту града Краљева.
III ДОНОШЕЊЕ ОДЛУКЕ
Одлука о одобравању субвенције послодавцу за запошљавање незапослених лица из категорије теже запошљивих доноси се на основу бодовне листе, а након провере и бодовања поднетог захтева послодавца. Национална служба - Филијала Краљево врши проверу поднетих захтева, односно
проверу испуњености услова Јавног позива и приложене документације.

Први
утисак је
најважнији
будите
испред свих
Национална служба за запошљавање • www.nsz.gov.rs

Јавни позиви
Бодовање поднетих захтева са бизнис планом
Приликом бодовања захтева са бизнис плaном узимају се у обзир следећи
критеријуми:
БОДОВНА ЛИСТА ЗА ДОДЕЛУ СУБВЕНЦИЈЕ ЗА
ЗАПОШЉАВАЊЕ НЕЗАПОСЛЕНИХ ЛИЦА ИЗ
КАТЕГОРИЈЕ ТЕЖЕ ЗАПОШЉИВИХ
Критеријуми

1. Врста
делатности
послодавца

2. Дужина
обављања
делатности

3. Претходно
коришћена
средства по
основу доделе
субвенције
за отварање
нових радних
места

Број бодова

послодавцу којом се стварају услови за запошљавање до 19 лица доноси
директор Филијале Краљево по овлашћењу директора Националне службе, уз претходно прибављено мишљење Локалног савета за запошљавање
града Краљева. Одлуку о одобравању субвенције послодавцу којима се
стварају услови за запошљавање 20 и више лица доноси директор НСЗ,
уз претходну сагласност Управног одбора. На основу мишљења Локалног
савета запошљавања града Краљева, Филијала Краљево задржава право
да приликом одлучивања по поднетом захтеву изврши смањење предвиђеног броја лица из захтева. Број новозапослених за које се тражи субвенција
у односу на број запослених може да буде највише 5:1.

Производња, производно
занатство, здравствене услуге

15

IV ЗАКЉУЧИВАЊЕ УГОВОРА

Услужно занатство, остале
услужне делатности и
грађевинарство

8

Хотели, ресторани и остале услуге

5

Директор Филијале Краљево по овлашћењу директора Националне службе, градоначелник Краљева и подносилац захтева у року до 20 дана од
дана доношења одлуке о одобравању субвенције закључују уговор којим
се уређују међусобна права и обавезе и на основу кога се врши исплата
субвенције. Сви уговори морају бити закључени у току календарске године
у којој је донета одлука.
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претходна 3
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*Елемент „Проценат запослених лица“ односи се на доделу субвенције за
отварање нових радних места по јавним позивима из 2012-2014. године,
које је организовала и финансирала делимично или у целости Национална
служба, а подразумева однос броја лица која су у периоду од 6 месеци
након завршетка реализације уговорне обавезе по основу доделе субвенције за отварање нових радних места засновала радни однос код истог или
другог послодавца и броја лица која су била запослена по истом основу код
подносиоца захтева. Наведени подаци ће се проверавати у информационом систему Националне службе.
** Елемент „Послодавац који није раније користио средства Националне
службе“ односи се на доделу субвенције за отварање нових радних места
по јавним позивима из 2010-2015. године, које је организовала и финансирала делимично или у целости Национална служба. Наведени подаци
провераваће се у информационом систему Националне службе. Уколико
постоји већи број захтева са истим бројем бодова, предност ће се дати
захтевима који имају више бодова по појединачним критеријумима, и то
следећим редоследом: проценат запослених лица, пораст броја запослених, дужина обављања и врста делатности послодавца.
Одлука о одобравању субвенције за запошљавање незапослених
лица из категорије теже запошљивих
Одлука о одобравању субвенције послодавцу за запошљавање незапослених лица из категорије теже запошљивих доноси се на основу бодовне
листе, а након провере и бодовања поднетог захтева послодавца, у року
до 20 дана од дана подношења захтева. Одлуку о одобравању субвенције

Бесплатна публикација о запошљавању

Документација за закључивање уговора:
- доказ о заснивању радног односа на неодређено време, са пуним радним
временом, за лица која се запошљавају (копија уговора о раду и потврде
о извршеној пријави на обавезно социјално осигурање); датум заснивања
радног односа мора да буде након донете одлуке о одобравању субвенције;
- доказ да је лице пријављено на евиденцију Националне службе по основу
вишка, односно изјава лица о припадности ромској националности, односно доказ надлежног центра за социјални рад којим се потврђује да је лице
које се запошљава корисник новчане социјалне помоћи;
- средства обезбеђења уговорних обавеза;
- потврда о пријему захтева за регистрацију менице (за правно лице);
- фотокопија картона депонованих потписа код пословне банке, за текући
рачун на који ће бити пренета одобрена средства по основу субвенције;
- фотокопија/ очитана лична карта одговорног лица корисника средстава/
жиранта и
- други докази у зависности од статуса жиранта.
У циљу закључивања уговора подносилац захтева је у обавези да достави
и одговарајућа средства обезбеђења уговорних обавеза, која могу бити:
1. За предузетника:
- за одобрена средства у износу до 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 средстaва са роком важења
од 18 месеци од дана издавања 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 средстaва са роком важења
од 18 месеци од дана издавања и једна бланко соло меница са меничним овлашћењем.
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. aдвокат, нотар,
приватни извршитељ и сл.).
V ОБАВЕЗЕ ИЗ УГОВОРА
Послодавац - корисник субвенције дужан је да:
- заснује радни однос на неодређено време са пуним радним временом
са незапосленим лицима за која остварује право на субвенцију, при чему
Национална служба прати реализацију уговорне обавезе 12 месеци; у случају престанка радног односа са лицем за које је оствaрено право, послодавац је у обавези да у року од 30 дана од дана престанка радног односа заснује радни однос на неодређено време са пуним радним временом
са другим незапосленим са евиденције Националне службе из категорије
теже запошљивих, одређене висином субвенције, а у складу са Јавним
позивом, и да то лице задржи у радном односу најмање до истека уговором
предвиђеног рока увећаног за период у коме је извршена замена;
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- измирује обавезе по основу пореза и доприноса за обавезно социјално осигурање, у складу са законом;
- обавља делатност у периоду реализације уговорне обавезе на територији града Краљева;
- омогући Националној служби праћење реализације уговорне обавезе;
- достави Националној служби доказe о реализацији уговорне обавезе;
- обавести Националну службу о свим променама које су од значаја за реализацију уговора, у року од 8 дана од дана настанка промене.
У случају неиспуњења или делимичног испуњења обавеза из уговора, корисник субвенције је у обавези да врати цео или сразмерни износ исплаћених
средстава увећан за законску затезну камату.
VI ОСТАЛЕ ИНФОРМАЦИЈЕ
Информације о делатностима које не могу бити субвенционисане и табела са приказом развијености општина у Републици Србији, као и све додатне
информације, могу се добити у свакој организационој јединици Национaлне службе, путем Позивног центра Национaлне службе: 0800-300-301 и на сајту
Националне службе - www.nsz.gov.rs.
Јавни позив је отворен од дана објављивања до утрошка расположивих средстава, а најкасније до 30.11.2016. године.

Администрација и управа
Трговина и услуге
Медицина
Грађевинарство и индустрија
Саобраћај и везе
Kulтура и информисање
Наука и образовање

13
17
21
28
30
30
31

У ОВОМ БРОЈУ

460
СЛОБОДНИХ РАДНИХ
МЕСТА

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

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

Администрација и управа
Б Е О Г РА Д
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ВЛАДА
Служба за управљање кадровима
Београд
На основу члана 68 став 1, а у вези са чланом 54 став 1
Закона о државним службеницима (“Службени гласник РС”,
бр. 79/05, 81/05 - исправка, 83/05 - исправка, 64/07, 67/07
- исправка, 116/08, 104/09 и 99/14), члана 17 став 2 и члана 20 Уредбе о спровођењу интерног и јавног конкурса за
попуњавање радних места у државним органима (“Службени гласник РС”, бр. 41/07 - пречишћени текст и 109/09),
Служба за управљање кадровима оглашава
ЈАВНИ КОНКУРС ЗА
ПОПУЊАВАЊЕ ПОЛОЖАЈА
Орган у коме се попуњава положај: Управа за заједничке послове републичких органа, Београд
Положај који се попуњава:

Директор Управе за заједничке послове
републичких органа
положај у трећој групи
Опис послова: oбезбеђује све потребне услове за рад
Управе, прати начин пружања услуга, остварује увид у
стање и потребе, анализира и оцењује усклађеност пружања услуга са потребама републичких органа и располаже
средствима за њен рад.
Услови: стечено високо образовање на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, специјалистичким академским
студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање 4 године
или специјалистичким студијама на факултету; најмање 9
година радног искуства у струци; положен државни стручни
испит; држављанство Републике Србије; да учеснику конкурса раније није престајао радни однос у државном органу због теже повреде дужности из радног односа и да није
осуђиван на казну затвора од најмање шест месеци.
У изборном поступку проверавају се: познавање
области из делокруга Управе за заједничке послове републичких органа; познавање права Европске уније; стручна
оспособљеност за рад на положају и вештина комуникације
- увидом у податке из пријаве и разговором; вештина аналитичког резоновања и логичког закључивања, организационе способности и вештина руковођења - посредно, путем
стандардизованих тестова.
Трајање рада на положају и место рада: рад на положају траје пет година, а место рада је Београд, Немањина
22-26.
Рок за подношење пријаве на конкурс: Рок за подношење пријаве на конкурс је 8 дана. Рок почиње да тече
наредног дана од дана када је конкурс оглашен у периодичБесплатна публикација о запошљавању

ном издању огласа Националне службе за запошљавање.
Садржина пријаве на конкурс: Пријава на конкурс
садржи: име и презиме кандидата, датум и место рођења,
адресу становања, контакт телефон, податке о образовању,
податке о врсти и дужини радног искуства с кратким описом
послова на којима је кандидат радио до подношења пријаве на конкурс и одговорности на тим пословима, податке
о стручном усавршавању и податке о посебним областима
знања. Пријава на конкурс мора бити својеручно потписана.
Докази који се прилажу уз пријаву на јавни конкурс:
уверењe о држављанству; извод из матичне књиге рођених; диплома о стручној спреми; исправе којима се доказује
радно искуство у струци (потврде, решења и други акти из
којих се види на којим пословима, са којом стручном спремом и у ком периоду је стечено радно искуство); уверење о
положеном државном стручном испиту за рад у државним
органима (лица са положеним правосудним испитом уместо
уверења о положеном државном стручном испиту за рад у
државним органима достављају уверење о положеном правосудном испиту).
Лице које нема положен државни стручни испит, може да
поднесе пријаву на конкурс, с тим што је дужно да пријави полагање тог испита у Министарству државне управе и
локалне самоуправе у року од 5 дана од дана истека рока за
подношење пријава на конкурс и да Служби за управљање
кадровима достави доказ о положеном државном стручном
испиту у року од 20 дана од дана истека рока за подношење
пријава на конкурс за попуњавање положаја.
Сви докази прилажу се у оригиналу или у фотокопији која је
оверена у општини или суду или од јавног бележника.
Одредбом члана 9 и члана 103 Закона о општем
управном поступку (“Службени гласник РС”, бр.
18/2016) прописано је, између осталог, да орган
може да врши увид, прибавља и обрађује личне
податке о чињеницама о којима се води службена
евиденција, осим ако странка изричито изјави да ће
податке прибавити сама.
Документ о чињеницама о којима се води службена евиденција је: уверење о држављанству, извод
из матичне књиге рођених, уверење о положеном
државном стручном испиту за рад у државним органима, односно уверење о положеном правосудном
испиту.
Потребно је да учесник конкурса, уз напред наведене доказе, достави изјаву којом се опредељује
за једну од могућности, да орган прибави податке
о којима се води службена евиденција или да ће то
кандитат учинити сам.
Пример изјаве се налази на сајту Службе за управљање кадровима:
http://suk.gov.rs//dotAsset/18965.doc
Адреса на коју се подносе пријаве за конкурс: Влада, Служба за управљање кадровима, 11070 Нови Београд,
Булевар Михајла Пупина 2, са назнаком “За јавни конкурс
- попуњавање положаја (навести назив положаја за који се
подноси пријава)”.
31.08.2016. | Број 689 |
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Лице задужено за давање обавештења о конкурсу,
у периоду од 10 до 12 часова: Дуња Даниловић, тел.
011/313-09-69, Служба за управљање кадровима.
Напомена: Неблаговремене, недопуштене, неразумљиве
или непотпуне пријаве и пријаве уз које нису приложени
сви тражени докази у оригиналу или фотокопији овереној у
општини или суду или од јавног бележника, биће одбачене.
Овај оглас објављује се на интернет страници Управе за
заједничке послове републичких органа, на интернет страници Службе за управљање кадровима, на порталу е-управе, на огласној табли, интернет страници и у периодичном
издању огласа Националне службе за запошљавање.
У Служби за управљање кадровима се може извршити увид
у делокруг положајa који се попуњава, а који је предмет
конкурса.
Сви изрази, појмови, именице, придеви и глаголи у овом
огласу који су употребљени у мушком роду, односе се без
дискриминације и на особе женског пола.

ГРАД БЕОГРАД
ГРАДСКА ОПШТИНА СТАРИ ГРАД
УПРАВА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ
Одсек за управљање људским ресурсима
Београд, Македонска 42

Послови писарнице и овере преписа, потписа
и рукописа
у Одељењу за општу управу, имовинско-правне
и стамбене послове, на одређено време 12
месеци, због повећаног обима посла
2 извршиоца
УСЛОВИ: У ради однос може се примити лице које испуњава
опште и посебне услове: 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 кривично дело
које га чини неподобним за обављање послова у државном
органу; IV степен стручности, коришћење рачунара; најмање 6 месеци радног стажа.
ОСТАЛО: Пријаве са потребним доказима о испуњености
услова, у оригиналу или овереној копији, подносе се Управи Градске општине Стари град, Београд, Македонска 42, у
року од 8 дана од дана објављивања огласа, а о пријавама
ће се одлучити у року од 15 дана од дана истека рока оглашавања.

МАРИНА АНТОНИЋ ПР
ЈАВНИ ИЗВРШИТЕЉ БЕОГРАД

11050 Београд - Звездара,
Булевар краља Александра 79
Канцеларија бр. 34 и 35
тел. 011/344-08-17, 066/888-11-01
e-mail: izvrsenje.antonic1@gmail.com

Дипломирани правник

на одређено време до 3 месеца
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УСЛОВИ: искуство у извршењу, да је кандидат држављанин Републике Србије, да је стекао диплому високе стручне
спреме, да се против кандидата не води истрага за кривично
дело, односно да није осуђиван за кривично дело на безусловну казну затвора од најмање шест месеци. Пријаве слати
искључиво на и-мејл адресу: izvrsenje.antonic1@gmail.com.
Рок за конкурисање је 15.09.2016. године. Биће контактирани само кандидати који уђу у ужи избор. Одабир кандидата
се заснива на подацима из биографије, конкурс је отворен
за све који испуњавају утврђене услове. Место, дан и време провере оспособљености, знања и вештина у поступку
одабира кандидата ће се утврдити накнадно, о чему ће кандидати који уђу у ужи избор бити појединачно обавештени.

БОР
ОПШТИНСКА УПРАВА
ОПШТИНЕ НЕГОТИН

19300 Неготин, Трг Стевана Мокрањца 1

Послови одбране и ванредних ситуација

на одређено време у својству приправника
УСЛОВИ: Поред општих услова предвиђених чланом 6
Закона о радним односима у државним органима, кандидат треба да испуњава и следеће услове: да има високо
образовање на студијама првог степена (основне академске
студије, основне струковне студије), односно на студијама
у трајању до три године - економске, правне или струке за
криминалистику и безбедност, без радног искуства у степену стручне спреме.
ОСТАЛО: Уз пријаву кандидат прилаже: уверење о
држављанству (не старије од 6 месеци), извод из матичне
књиге рођених, диплому о стеченој стручној спреми, уверење да није осуђиван за кривично дело на безусловну
казну затвора од најмање 6 месеци или за кажњиво дело
које га чине неподобним за обављање послова у државном
органу (не старије од 6 месеци), доказ о општој здравственој способности (лекарско уверење не старије од 6 месеци).
Сва документа неопходно је приложити у оригиналу или
овереној фотокопији. Рок за подношење пријаве на оглас
је 8 дана од дана оглашавања. Рок почиње да тече наредног дана од дана објављивања у публикацији “Послови”.
Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати.
Пријаве на оглас са потпуном документацијом доставити
на адресу: Општинска управа Општине Неготин, Служба за
заједничке послове, општинског услужног центра и информатике, 19300 Неготин, Трг Стевана Мокрањца 1.

К РА Љ Е В О
ОПШТИНСКО ПРАВОБРАНИЛАШТВО
ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА БАЊА
36210 Врњачка Бања, Крушевачка 17

Послови стручног сарадника

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
Национална служба за запошљавање • www.nsz.gov.rs
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струковне студије) у образовном пољу техничко-технолошких наука и образовном пољу друштвено-хуманистичких наука и најмање 1 година радног искуства на сличним
пословима. Поред наведених услова, потребно је да кандидат испуњава 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 је држављанин РС; да је пунолетан; да има општу здравствену способност; да има прописану стручну спрему; да
није осуђиван за кривично дело на безусловну казну затвора од најмање шест месеци или за кажњиво дело које га
чине неподобним за обављање послова у државном органу;
да испуњава друге услове утврђене законом, другим прописима или актом о систематизацији радних места у органу.
Пријаве на оглас са доказима о испуњавању услова подносе се на горенаведену адресу, у року од 8 дана од дана
објављивања огласа у публикацији “Послови”. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се разматрати.

КРУШЕВАЦ
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ
ОПШТИНЕ ЋИЋЕВАЦ

37210 Ћићевац, Карађорђева 106
тел. 037/811-260

Начелник Општинске управе
на период од пет година
УСЛОВИ: завршен правни факултет, положен испит за рад
у органима државне управе и најмање пет година радног
искуства у струци. Поред наведених услова кандидат треба да испуњава и услове из чл. 6 Закона о радним односима у државним органима: да је држављанин Републике
Србије, да је пунолетан, да има општу здравствену способност, да има прописану стручну спрему, да није осуђиван
за кривично дело на безусловну казну затвора од најмање
6 месеци или за кажњиво дело које га чини неподобним за
обављање послова у државном органу, да испуњава друге
услове утврђене законом, другим прописима или актом о
систематизацији радних места у органу. Уз пријаву на оглас
кандидат обавезно подноси следећа документа: диплому о
завршеној стручној спреми, уверење о положеном државном стручном испиту, доказ о радном искуству од најмање
5 година у струци, извод из матичне књиге рођених, уверење о држављанству Републике Србије, 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 (издато
након објављивања огласа), уверење да против лица није
покренута истрага или да није подигнута оптужница, уверење о здравственој способности. Рок за подношење пријава је 8 дана од дана објављивања огласа. Неблаговремене,
неуредне и непотпуне пријаве неће се узети у разматрање.
Пријаве се могу предати на писарници Општинске управе
или послати поштом на горенаведену адресу, са назнаком
„Оглас за постављење начелника“. Општинско веће ће акт
о постављењу начелника Општинске управе донети у року
од 15 дана од истека рока за подношење пријава.

Национална служба
за запошљавање
Бесплатна публикација о запошљавању

ЛОЗНИЦ А
ОПШТИНА ЉУБОВИЈА
ОПШТИНСКА УПРАВА

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

Саобраћајни инспектор

на одређено време од 24 месеца
УСЛОВИ: висока стручна спрема, саобраћајни факултет,
положен стручни испит, 3 године радног искуства. Општи
услови предвиђени су чланом 6 Закона о радним односима у државним органима („Службени гласник РС”, бр. 48/91,
34/01 и 39/02); да је кандидат држављанин РС, да има
општу здравствену способност, да има прописану стручну
спрему, да није осуђиван за кривично дело на безусловну
казну затвора од најмање 6 месеци или за кажњиво дело
које га чини неподобним за обављање послова у државном
органу, да испуњава друге услове утврђене законом. Пријаве са доказима о испуњености услова подносе се на адресу Општинске управе Општине Љубовија, у року од 8 дана
од дана објављивања огласа. Непотпуне и неблаговремене
пријаве неће се разматрати.

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

Радник (особа са инвалидитетом)
на одређено време до 1 године
УСЛОВИ: да је кандидат држављанин РС, да је пунолетан, да није осуђиван за кривично дело на безусловну казну затвора од најмање шест месеци или за кривично дело
које га чини неподобним за обављање послова у државном
органу; решење о мишљењу и оцени радне способности и
могућности запослења или одржавања запослења дато од
стране Националне службе за запошљавање. Поред општих
услова кандидат треба да испуњава и посебне услове: да
има завршену средњу школу, IV степен стручне спреме.
Пријава на оглас подноси се Општинској управи Општине
Сјеница, у року од 15 дана од дана објављивања огласа у
публикацији „Послови“. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узимати у разматрање.

ПРОКУПЉЕ
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ
ОПШТИНЕ ПРОКУПЉЕ

18400 Прокупље, Таткова 2
тел. 027/324-040

Заменик општинског правобраниоца
Општине Прокупље
УСЛОВИ: Кандидат мора да испуњава посебне услове прописане чл. 10 и 11 Одлуке о општинском правобранилаштву
Општине Прокупље („Службени лист општине Прокупље“,
бр.15/14), и то: завршен правни факултет, положен право31.08.2016. | Број 689 |
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судни испит, да је достојан правобранилачке функције и да
има најмање једну годину радног искуства у правној струци
после положеног правосудног испита. Поред посебних услова кандидат мора да испуњава и опште услове прописане чл.
6 Закона о радним односима у државним органима (“Службени гласник РС”, број 48/91, 66/91, 44/98, 49/99, 34/2001 и
39/2002), и то: да је држављанин Републике Србије, да је
пунолетан, да има општу здравствену способност, да има
прописану стручну спрему, да није осуђиван за кривично
дело на безусловну казну затвора од најмање 6 месеци или
за кажњиво дело које га чини неподобним за обављање
послова у државном органу. Уз пријаву кандидат прилаже
следећу документацију, у оригиналу или овереној фотокопији: диплому о завршеном правном факултету, извод из
матичне књиге рођених, уверење о држављанству (не старије од 6 месеци), уверење о положеном правосудном испиту, доказ о радном искуству, лекарско уверење, уверење да
није под истрагом и да се не води кривични поступак против кандидата (уверење издаје надлежни суд) и 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
(уверење издаје полицијска управа). Доказ о испуњености
услова опште здравствене способности доставља изабрани кандидат. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се
узимати у разматрање. Пријаве се подносе у року од 8 дана
од дана објављивања огласа у публикацији „Послови“, са
назнаком: „За оглас за заменика општинског правобраниоца
Општине Прокупље“, на горенаведену адресу.

СРЕМСКА МИТРОВИЦА
ГРАД СРЕМСКА МИТРОВИЦА
ГРАДСКА УПРАВА ЗА БУЏЕТ И
ЛОКАЛНИ ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ

ности доставља изабрани кандидат. Пријаве се подносе в.д.
начелнику Градске управе за буџет и локални економски
развој Града Сремска Митровица, на горенаведену адресу, са назнаком „За оглас - финансијски послови директних
корисника буџета Града”. 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.

ОПШТИНСКА УПРАВА
ОПШТИНЕ ШИД

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

Извршилац за финансијско-материјалне
послове и ликвидатуре борачко-инвалидске
заштите
на одређено време до 2 месеца
УСЛОВИ: IV степен друштвеног или техничког смера, 1
година радног искуства са прописаном стручном спремом,
познавање рада на рачунару, положен државни стручни
испит. Поред наведених услова, кандидат треба да испуњава и опште услове, и то: да има држављанство Републике
Србије, да је 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 на оглас 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 доставља се након доношења одлуке о избору кандидата.

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

УЖИЦЕ

Финансијски послови директних корисника
буџета града
на одређено време због повећаног обима посла,
до 24 месеца

ГРАД УЖИЦЕ
ГРАДСКА УПРАВА ЗА ПОСЛОВЕ ФИНАНСИЈА,
РАЧУНОВОДСТВА И ПРИВРЕДЕ

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 - економске науке; 1 година радног искуства у струци; положен државни стручни испит. Уз пријаву
на оглас доставити доказе о испуњавању општих и посебних услова, у оригиналу или овереној фотокопији, и то:
диплому о стеченој стручној спреми, уверење о држављанству (не старије од 6 месеци), извод из матичне књиге рођених, уверење полицијске управе да кандидат није осуђиван
за кривично дело на безусловну казну затвора од најмање
шест месеци или за кажњиво дело које га чини неподобним за обављање послова у државном органу, уверење о
положеном државном стручном испиту, уверење о стеченом
радном искуству у струци. Уверење о здравственој способ-
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31000 Ужице, Димитрија Туцовића 52
тел. 031/590-162

Аналитичар буџета

на одређено време до 2 године
УСЛОВИ: стечено високо образовање на студијама другог
степена из научне области економских наука (дипломске
академске студије - мастер, специјалистичке академске студије, специјалистичке струковне студије), односно на основним студијама у трајању од најмање четири године - ВСС
економске струке и положен државни стручни испит; радно
искуство 1 година.

Координатор за локални економски развој
на одређено време до 2 године
УСЛОВИ: стечено високо образовање на студијама другог
степена из научне области друштвено-хуманистичких наука или техничко-технолошких наука (дипломске академске студије - мастер, специјалистичке академске студије,
специјалистичке струковне студије), односно на основним
студијама у трајању од најмање четири године - висока
Национална служба за запошљавање • www.nsz.gov.rs
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стручна спрема и положен државни стручни испит; радно
искуство 1 година.
ОСТАЛО: Кандидат треба да испуњава услове предвиђене
чл. 6 Закона о радним односима у државним органима: да
је држављанин Републике Србије; да је пунолетан; да има
општу здравствену способност; да није осуђиван за кривично дела на безусловну казну затвора од најмање шест
месеци или за кажњиво дело које га чини неподобним за
обављање послова у државном органу. Уз пријаву кандидати подносе следећа документа, у оригиналу или овереној
фотокопији: извод из матичне књиге рођених; уверење о
држављанству; уверење да нису осуђивани; лекарско уверење; доказ о стеченој стручној спреми; доказ о положеном државном стручном испиту. Рок за подношење пријава
је 8 дана од дана објављивања огласа. Пријаве се подносе
Градској управи - Услужни центар, канцеларија број 12 или
поштом препоручено, са назнаком „За оглас“, на горенаведену адресу. Непотпуна и неблаговремена документација
неће се узети у разматрање.

Трговина и услуге
PROTECTA GROUP DOO

11000 Београд, Јужни булевар 144
тел. 064/8202-713

Службеник обезбеђења
на одређено време од 12 месеци, место рада:
територија РС
УСЛОВИ: III степен стручне спреме, без обзира на занимање; уверење о положеном испиту за противпожарну
заштиту; уверење о ношењу оружја. Услови рада: теренски
рад, рад у сменама, ноћни рад, рад ван просторија послодавца, пробни рад 3 месеца. Пријаве и CV слати на адресу или
и-мејл: emilija@protectagroup.co.rs или телефоном 064/8202713.

„АУДИОМАСТЕР“ ДОО

24000 Суботица, Улица мира 47
e-mail: audiomaster@open.telekom.rs
тел. 063/210-033

Пословни секретар

пробни рад 3 месеца
УСЛОВИ: IV степен стручне преме у било ком занимању,
без обзира на радно искуство. Познавање основа рада на
рачунару, возачка дозвола Б категорије, знање мађарског и
енглеског језика на почетном нивоу. Слање биографија на
горенаведену и-мејл адресу. Ближе информације на горенаведени број телефона. Оглас остаје отворен до 01.10.2016.
године.

“УНИВУЛ ПЛУС” ДОО

21208 Сремска Каменица, Даринке Грујић 19
тел. 060/0507-662
e-mail: office@univul.com

Монтер гипс-плоча

на одређено време 6 месеци
Бесплатна публикација о запошљавању

УСЛОВИ: IV, III степен - грађевински гипсар, II или I степен
стручне спреме; пробни рад 5 месеци; возачка дозвола Б
категорије; рад ван просторија послодавца; искуство у монтажи гипсаних плоча. Јављање кандидата на горенаведени
број телефона. Рок за пријаву: до 25.09.2016. године.

GREEN BUSINESS SOLUTION
ДОО НОВИ САД

21000 Нови Сад, Петра Драпшина 5
e-mail: office@greenbsn.com

Координатор

на одређено време 6 месеци
УСЛОВИ: VII/1, VI/2 и IV степен - економски техничар;
пробни рад 2 месеца. Пожељно радно искуство у продаји
у кол-центру; комуникативност; основна информатичка
обука. Јављање кандидата на горенаведени мејл. Рок за
пријаву: до 08.09.2016. године.

СТР “ЛОНДОН-ШОП”

21000 Нови Сад, Јеврејска 1
тел. 063/7765-899

Радник у палачинкарници

на одређено време 6 месеци
УСЛОВИ: III или II степен - помоћни кувар. Јављање кандидата на горенаведену адресу. Рок за пријаву: до 25.09.2016.
године.

DOO “NETEX CONSULTING”

21000 Нови Сад, Булевар Јована Дучића 12/7
тел. 069/1660-500
e-mail: mina_ivanovic@netex.rs

Оператер у инфо-центру

на одређено време 1 месец
20 извршилаца
УСЛОВИ: VII/1, VI/2, VI/1, V, IV, III степен - неразврстана
занимања телекомуникација III категорије сложености, II
или I степен стручне спреме; рад у сменама; турски језик средњи ниво; енглески језик - средњи ниво; немачки језик
- средњи ниво; француски језик - средњи ниво; шпански
језик - средњи ниво; португалски језик - средњи ниво; група скандинавских језика - средњи ниво; потребно је знање
једног од наведених језика уз обавезно познавање енглеског језика. Јављање кандидата на горенаведени мејл. Рок
за пријаву: до 24.09.2016. године.

D.O.O. “YUFLOR”

21208 Сремска Каменица,
Бранислава Букурова 42
тел. 065/5377-744
e-mail: yuflor@ptt.rs

Радник у производњи биља
пробни рад 1 месец
УСЛОВИ: IV, III, II или I степен, лица без занимања и стручне спреме; возачка дозвола Б категорије; теренски рад ван
31.08.2016. | Број 689 |
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просторија послодавца. Јављање кандидата на горенаведени телефон. Рок за пријаву: до 24.09.2016. године.

“HBRAIN MANAGEMENT DEVELOPMENT - CONSULTING” DOO
11030 Београд - Чукарица
Радована Драговића 12
тел. 063/566-605
e-mail: marija.ilic@lepopoldns.com

Кувар

за рад у Новом Саду,
на одређено време 3 месеца
УСЛОВИ: IV степен - кувар или III, II и I степен стручне
спреме; пробни рад 1 месец; рад у сменама; основна информатичка обука; енглески језик - средњи ниво. Јављање
кандидата на горенаведени телефон. Рок за пријаву: до
24.09.2016. године.

„COSTAS“ DOO

21000 Нови Сад, Марка Миљанова 7/19
тел. 063/1055-123
e-mail: info@costas.rs

Радник на паковању робе
10 извршилаца
УСЛОВИ: IV, III, II степен - пакер или I степен стручне спреме. Јављање кандидата на горенаведени мејл или телефон.
Рок за пријаву: до 23.09.2016. године.

УСЛОВИ: VII/1, VI/2, VI/1, V или IV степен - економски техничар; пробни рад 3 месеца; пожељно радно искуство; рад
у сменама; основна информатичка обука.
ОСТАЛО: Јављање кандидата на горенаведени број телефона. Рок за пријаву: до 24.09.2016. године.

„AQUA FILTER“ DOO

21000 Нови Сад, Димитрија Бугарског 7
тел. 069/797-512
e-mail: aquafilterdoo@gmail.com

Комерцијалиста

пробни рад 1 месец
4 извршиоца
УСЛОВИ: IV степен - комерцијални техничар или III степен
стручне спреме; теренски рад; рад ван просторија послодавца. Јављање кандидата на горенаведени мејл и број телефона. Рок за пријаву: до 01.10.2016. године.

ТД “ДУГА” ДОО

21000 Нови Сад, Ћирила и Методија 11Б
тел. 060/1944-449
e-mail: dugahotel@gmail.com

Собарица - спремачица

“AQUASANA NO 1” DOO

на одређено време 2 месеца
3 извршиоца

Комерцијалиста

УСЛОВИ: IV, III, II степен - собарица или I степен стручне спреме; рад у сменама; обезбеђен смештај и превоз.
Јављање кандидата на горенаведени број телефона и мејл.
Рок за пријаву: до 15.09.2016. године.

25000 Сомбор, Златне греде 6
тел. 062/258-101
e-mail: asfilter1@gmail.com

на одређено време 3 месеца
2 извршиоца
УСЛОВИ: VII/1, VI/2, VI/1, V и IV степен - комерцијални техничар; рад ван просторија послодавца; обезбеђен превоз.
Јављање кандидата на горенаведени број телефона. Рок за
пријаву је до 15.09.2016. године.

„SMS - FORCE“ DOO

21000 Нови Сад, Полгар Андраша 40Е
тел. 064/6170-975
e-mail: smspokret@gmail.com

Точилац на пумпи

на одређено време 3 месеца
2 извршиоца
УСЛОВИ: IV степен - продавац нафтних деривта и гаса или
III степен стручне спреме; пожељно радно искуство; основна информатичка обука; обука из безбедности и здравља
на раду и противпожарне заштите; обука за физичко-техничко обезбеђење и противпожарну заштиту; обука за противпожарну заштиту са полагањем државног испита; рад у
сменама.
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ФРИЗЕРСКИ САЛОН “ЛЕСАНДРО”
18000 Ниш, Цара Душана 77

Мушко - женско шишање
2 извршиоца
УСЛОВИ: степен и врста стручне спреме у било ком занимању, са познавањем шишања и фенирања и радним искуством од 6 месеци. Телефон за контакт: 064/151-93-91.

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

на одређено време 1 месец
10 извршилаца
УСЛОВИ: III степен - електромонтер инсталација и машина или електромонтер-инсталатер или електроинсталатер;
пробни рад 1 месец; пожељно радно искуство; теренски
Национална служба за запошљавање • www.nsz.gov.rs

Трговина и услуге

рад; рад у сменама; радно место са повећаним ризиком; рад
ван просторија послодавца. Јављање кандидата на горенаведени мејл и телефон. Рок за пријаву: до 23.09.2016. године.

“ВИК ИНВЕСТ” ДОО НИШ

УСЛОВИ: III или IV степен стручне спреме и пожељно радно
искуство.
ОСТАЛО: Кандидати треба да се јаве на наведени контакт
телефон. Конкурс траје 15 дана.

18000 Ниш, Булевар 12. фебруар бб
e-mail: vik.invest1@gmail.com

“БЕЛА ПЕЧУРКА” ДОО

Пословођа

Радник у производњи печурака
3 извршиоца

на одређено време до 12 месеци
2 извршиоца
УСЛОВИ: IV или III степен стручне спреме у било ком занимању; знање рада на рачунару; возачка дозвола Б категорије; радно искуство 6 месеци; слање пријава мејлом. Рок за
пријаву: 22.09.2016. године.

Трговац

18202 Горња Топоница

УСЛОВИ: стручна спрема техничког смера (електро, машинског или грађевинског или НКВ са искуством на техничким
пословима због могућих мањих техничких захвата у одржавању објекта - поправка електроинсталације, одржавање система грејања и хлађења...). Телефон за контакт:
069/557-30-21.

на одређено време до 12 месеци
4 извршиоца

DRESSING VICTORY DOO

УСЛОВИ: IV или III степен стручне спреме у било ком занимању; знање рада на рачунару; слање пријава мејлом. Рок
за пријаву: 22.09.2016. године.

Радник на шиваћој машини
за рад у Нишу
3 извршиоца

“ПОГЛЕД ТЕЛЕКОМУНИКАЦИЈЕ” ДОО

УСЛОВИ: стручна спрема у било ком занимању; искуство у
раду на шиваћој машини 12 месеци. Разговор кандидата с
послодавцем на адреси Византијски булевар 35. Телефон за
контакт: 063/11-35-913.

18000 Ниш, Војводе Мишића 58/2

Ископ земље и полагање каблова
на одређено време до 2 месеца
4 извршиоца
УСЛОВИ: степен и врста стручне спреме у било ком занимању. Телефони за контакт: 062/258-787 и 062/258-785. Рок
за пријаву 30 дана.

MILLION GROUP

18000 Ниш, Славољуба Митића 2а
e-mail: dejanstanisavljevic74@gmail.com

Возач доставног возила

18246 Велики Крчимир

СЗФР “ВЕРА” - ЗОРАН ЖИВАНОВИЋ
11000 Београд, Макензијева бб
тел. 060/344-1590

Мушки фризер

на одређено време
УСЛОВИ: III или IV степен стручне спреме, најмање три
године радног искуства. Кандидати треба да се јаве на наведени контакт телефон. Конкурс траје 30 дана.

“VAN TRADE” D.O.O.

УСЛОВИ: средње образовање; лекарско уверење о способности за управљање моторним возилом; возачка дозвола Ц
категорије; пожељно искуство у транспорту на пословима
дистрибуције производа; слање пријава мејлом.

11000 Београд, Капетан Мишина 39
тел. 060/699-6939
e-mail: ribicv@hotmail.com

“PRESTIGE LUX” D.O.O.

место рада: Врачар, Светозара Марковића 19а

Кувар

УСЛОВИ: III или IV степен стручне спреме, пожељно радно
искуство. Кандидати треба да се јаве на наведени контакт
телефон или путем наведене мејл адресе. Конкурс траје 15
дана.

УСЛОВИ: III или IV степен стручне спреме и најмање три
године радног искуства.

11070 Нови Београд, Омладинских бригада 83
тел. 062/801-53-50

11000 Београд, Булевар војводе Мишића 24а
тел. 064/834-6101
e-mail: kuhinja@prestigehotel.rs

на одређено време

Помоћна радница

у кухињи хотела, на одређено време
Бесплатна публикација о запошљавању

Продавац мешовите робе

“КОМПРОДУКТ РВУ” ДОО

Финансијски књиговођа

на одређено време до 2 године
31.08.2016. | Број 689 |
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Трговина и услуге

УСЛОВИ: VII, VI или IV степен стручне спреме, економски
смер, радно искуство 12 месеци, познавање рада на рачунару (MS Office), возачка дозвола Б категорије, пробни рад
3 месеца.

Трговац - продавац

Кувар
УСЛОВИ: IV или III степен стручне спреме, радно искуство
12 месеци (рад у кухињи), познавање националне кухиње
и куваних јела.

на одређено време до 2 године
10 извршилаца

Помоћни радник у кухињи
4 извршиоца

УСЛОВИ: IV или III степен стручне спреме, пробни рад 3
месеца.

УСЛОВИ: III или I степен стручне спреме, радно искуство 1
месец, познавање припреме за кухињу.

ОСТАЛО: Пријаве слати на e-mail: komprodukt@gmail.com.

ОСТАЛО: Пријаве слати у року од 15 дана од дана објављивања огласа.

„БЕТРАТРАНС“ ДОО

11080 Земун, Пазовачки пут 14-16
тел/факс: 011/2100-353
e-mail: office@betra.co.rs

Секретарица

на одређено време од 3 месеца
УСЛОВИ: IV или VI/1 степен стручне спреме, потребно
познавање рада на рачунару.

Возач - домар

на одређено време од 3 месеца
УСЛОВИ: III или IV степен стручне спреме - електро, водоинсталатерске, браварске, столарске струке; возачки испит
Б категорије. Посао возача - домара подразумева послове
вожње путничког возила и послове одржавања објеката и
круга предузећа.
ОСТАЛО: Плата по договору. CV послати на горенаведену
и-мејл адресу или поштом на адресу послодавца. Кандидати
све информације могу добити на горенаведени број телефона. Рок за подношење пријава је 5 дана од дана објављивања.

АУТО-ЦЕНТАР “ПЕТРОВИЋ”

11070 Нови Београд, Виноградска 84

Ауто-механичар
УСЛОВИ: IV степен стручне спреме у наведеном занимању,
радно искуство 3 године, пробни рад 1 месец. Пријаве слати
у року од 15 дана од дана објављивања огласа.

“ЗЕМУНСКИ МЕРАК” ДОО

11070 Нови Београд, Омладинских бригада 18а

Шанкер

2 извршиоца
УСЛОВИ: IV или III степен стручне спреме, радно искуство
12 месеци (рад у шанку).

Конобар
2 извршиоца
УСЛОВИ: IV или III степен стручне спреме, радно искуство
12 месеци (рад са храном), познавање енглеског језика.
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„ПАПАС“ ДОО

11070 Нови Београд,
Булевар Зорана Ђинђића 44, лок. 23
тел. 063/303-838

Продавац

пробни рад 1 месец
УСЛОВИ: IV или III степен стручне спреме у било ком занимању, пожељно радно искуство у ресторану, кафићу и слично. Пријаве слати на и-мејл: info@htd.rs.

„ТРАНСКОП“ Д.О.О.

35250 Параћин, Шумадијска бб
тел. 062/203-228

Ауто-механичар

на одређено време
УСЛОВИ: III степен стручне спреме, ауто-механичар; теренски рад.

Ауто-електричар

на одређено време
УСЛОВИ: III степен стручне спреме, ауто-електричар;
теренски рад.
ОСТАЛО: Оглас је отворен до попуне. Лице за контакт:
Синиша Милосављевић, телефон: 062/203-228.

ТЕХНИЧКИ ПРЕГЛЕД
„АУТОАДА“ ДОО СУБОТИЦА - ОГРАНАК АДА
24000 Суботица, Јована Микића 18
тел. 024/554-549

Дипломирани правник
место рада: Ада
Опис посла: издавање регистрационих налепница.
УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме; дипломирани правник; познавање рада на рачунару - Ms Office; комуникативност; спремност за тимски рад. Радне биографије (CV) слати
на мејл: olga.m.bajic@autokucaalfa.com или поштом на адресу: Аутоада доо, 24000 Суботица, Јована Микића 18. Контакт особа: Олга Маринковић Бајић. Место рада је у Ади,
Национална служба за запошљавање • www.nsz.gov.rs

Трговина и услуге / Медицина

Индустријска улица бб. Рок за пријаву на конкурс је 15 дана
од дана објављивања у публикацији “Послови”.

ПРЕДУЗЕЋЕ „AGROFARM TRADE“
ДОО ТОПОЛА

34310 Топола, Булевар вожда Карађорђа 127
e-mail: agrofarm@open.telekom.rs

Продавац
у пољопривредној апотеци
УСЛОВИ: средња стручна спрема - пољопривредни техничар; радно искуство минимум 3 месеца. Радне биографије
слати на и-мејл: agrofarm@open.telekom.rs, најкасније до
24.09.2016. године.

УГОСТИТЕЉСКА РАДЊА “КОД КЕВЕ”
34000 Крагујевац
тел. 064/327-27-97

Продавац брзе хране
2 извршиоца
УСЛОВИ: без обзира на занимање и степен стручне спреме;
радно исклуство пожељно. Кандидати могу позвати за више
информација и договора на број: 064/327-27-97, најкасније
до 15.09.2016. године.

RS AGRAR GROUP 2013 D.O.O

11070 Нови Београд, Булевар Михајла Пупина 10и
тел. 062/330-825
e-mail: jasna.micovic@ratar.rs

Продавац у пољопривредној апотеци

9 извршилаца - за рад у Пећинцима, Ашањи,
Обрежу, Руми, Никинцима, Инђији, Бешкој,
Новим Бановцима, Новој Пазови
УСЛОВИ: средња стручна спрема, пољопривредни техничар
или трговац (пожељно, није неопходно); развијене комуникацијске вештине, одговорност, мотивисаност.

Референт у администрацији
за рад у Шимановцима
УСЛОВИ: IV степен стручне спреме, економски техничар
или матурант гимназије, одлично познавање Excell-a, одговорност, самоиницијатива, тимски рад.

Стручно лице за заштиту биља

3 извршиоца - за рад у Инђији, Руми и
Пећинцима
УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, дипломирани
инжењер пољопривреде, смер фитофармација. Пожељно
знање рада на рачунару, комуникација, вештине преговарања, проактиван у послу, висока самомотивација.

Физички радник у магацину
за рад у Пећинцима
2 извршиоца
УСЛОВИ: основна школа.
Бесплатна публикација о запошљавању

ОСТАЛО: Уколико сматрате да испуњавате наведене
захтеве и желите да постанете део нашег успешног тима,
пошаљите нам своју биографију. Биће контактирани само
кандидати који уђу у ужи избор. Мејл адреса за слање биографија: jasna.micovic@ratar.rs. Рок за пријављивање је
30.09.2016. године.

Mедицина
ЗДРАВСТВЕНИ ЦЕНТАР СУРДУЛИЦА

17530 Сурдулица, Српских владара 111
тел. 017/815-300

Доктор медицине

на одређено време до повратка запосленог са
боловања
УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, завршен медицински факултет - доктор медицине, положен стручни испит.
Потребна документа: оверена копија дипломе о завршеном
медицинском факултету, оверена копија уверења о положеном стручном испиту за доктора медицине, уверење Националне службе за запошљавање, извод из матичне књиге
рођених, лекарско уверење (изабрани кандидат).

ОПШТА БОЛНИЦА
“СВЕТИ ЛУКА”

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

Медицинска сестра - техничар

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 на конкурс 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 да достави радне карактеристике од претходног послодавца. Рок за подношење пријава на конкурс је 8 дана од дана објављивања у публикацији “Послови”. Пријаве на оглас достављати у затвореним
ковертама, писарници ОБ “Свети Лука” или путем поште
на горенаведену адресу, уз напомену “Пријава на оглас” са
навођењем радног места за које се конкурише. Уколико кандидат има и-мејл адресу потребно је исту назначити ради
обавештавања о резултату конкурса. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће бити разматране.

ДОМ ЗДРАВЉА ПОЖАРЕВАЦ

12000 Пожаревац, Јована Шербановића 12

Спремачица

на одређено време до повратка раднице са
боловања
Опис послова: ради на пословима одржавања чистоће у
радним и другим просторијама; одржава чистоћу прозора,
31.08.2016. | Број 689 |
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Медицина

столарије, канцеларијског материјала и инвентара, санитарија, тепиха, завеса и другог; по потреби обавља и све друге послове који спадају у делокруг радног места; ради на
одржавању чистоће тротоара и делова дворишта око зграда у којима су распоређене просторије службе; обавља и
друге послове на одржавању чистоће као и оне по упутству
и захтеву надлежног руководиоца; рад у сменама; у зависности од организације и потребе рад може бити двократан;
пре напуштања зграде контролише инсталације водовода и
струје, затвара прозоре и врата, обавља и све друге послове своје струке по налогу непосредног руководиоца. За свој
рад непосредно је одговорна одговорном раднику и главној
сестри ДЗ.
УСЛОВИ: послови одржавања хигијене, завршена осмогодишња школа. Потребна документација: оверена фотокопија сведочанства о завршеној основној школи, очитана
лична карта, оверен извод из матичне књиге рођених. Рок
за подношење пријава је 8 дана од дана објављивања огласа у публикацији „Послови“. Непотпуне и неблаговремене
пријаве неће се узимати у разматрање. Пријаву са кратком
биографијом и потребном документацијом доставити на
горенаведену адресу, са обавезном назнаком “Пријава за
радно место ______________”.

ЗАВОД ЗА ТРАНСФУЗИЈУ
КРВИ ВОЈВОДИНЕ

21000 Нови Сад, Хајдук Вељкова 9а

Доктор медицине

на прикупљању крви у Служби за прикупљање
крви, тестирање, производњу продуката од
крви и дијагностичких средстава, на одређено
време до повратка на рад запосленог који је
привремено спречен за рад
Опис послова: обавља здравствене прегледе добровољних
давалаца крви у Заводу и на терену; збрињава нежељене
реакције код давалаца крви; организује и руководи радом
мобилне екипе на терену, стара се о стручном и савесном
раду екипе; учествује у реализацији програма прикупљања
крви; води прописану здравствену документацију и евиденцију; учествује у изради документације ИМС-а; сарађује
са организаторима акција прикупљања крви и медијима
на терену; врши мотивацију добровољних давалаца за
донорске аферезне процедуре; обавља и друге послове из
делокруга рада Одељења за давалаштво крви; за свој рад
одговара шефу одељења, начелнику службе и директору
Завода.
УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме - медицински факултет, најмање 1 година радног искуства. Кандидат је дужан
да уз пријаву на оглас достави следећа документа: диплому о завршеним основним студијама медицине (оригинал
или оверена фотокопија); уверење о положеном стручном
испиту за доктора медицине (оригинал или оверена фотокопија); уверење о здравственој способности (не старије од
6 месеци, оригинал или оверена фотокопија); фотокопија
извода из матичне књиге рођених; фотокопија личне карте; кратка биографија. Пријаве се подносе путем поште на
горенаведену адресу, са назнаком „За оглас“ или непосредно у управи Завода за трансфузију крви Војводине, сваког
радног дана од 7 до 15 часова. Неблаговремене и непотпуне
пријаве се неће разматрати.
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ИНСТИТУТ ЗА ЗДРАВСТВЕНУ
ЗАШТИТУ ДЕЦЕ И ОМЛАДИНЕ
ВОЈВОДИНЕ

21000 Нови Сад, Хајдук Вељкова 10

Радни терапеут

на Одељењу за медицинску рехабилитацију
Службе за физикалну медицину и
рехабилитацију Стационара Клинике за дечју
хабилитацију и рехабилитацију, на одређено
време до повратка на рад запослене са
боловања дужег од 30 дана, са пробним радом
од 3 месеца
Опис послова: учествује у тимској обради и третману
пацијената кроз терапију радом; врши функционалну евалуацију пацијената из домена самозбрињавања и процене
преосталих функционалних способности на основу мерења
и тестова; обавља и друге послове из свог делокруга по
налогу непосредног руководиоца; за свој рад одговоран је
непосредном руководиоцу.
УСЛОВИ: Кандидати морају да испуњавају опште услове
прописане законом, као и следеће посебне услове: виша
стручна спрема VI степен - смер виши радни терапеут;
положен стручни испит; лиценца за рад. Уз пријаву се подносе, у оригиналу или овереној копији, следећа документа:
диплома о завршеној вишој 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 (уверење из полицијске
управе), не старије од 6 месеци; доказ о радном искуству
уколико га кандидат поседује (оверена копија радне књижице, уговора о раду, потврда послодавца); кратка биографија (Curriculum Vitae, CV), са адресом, контакт телефоном,
интернет адресом. 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. 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. Пријаве се предају у затвореној
коверти, лично или поштом на адресу Института, са назнаком: „Пријава на оглас за радно место радни терапеут”.
Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се разматрати.

ЛОГОПЕДСКИ ЦЕНТАР

11070 Београд - Нови Београд
Булевар Михаила Пупина 10Г
тел. 064/1897-281, 061/1514-020
e-mail: logopedskicentar@outlook.com

Дипломирани дефектолог-логопед

за рад у Новом Саду, на одређено време 6
месеци
Национална служба за запошљавање • www.nsz.gov.rs
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УСЛОВИ: VII/1 степен - професор дефектолог за особе поремећеног гласа и говора - логопед; рад у сменама. Јављање
кандидата на горенаведене телефоне. Рок за пријаву: до
09.09.2016. године.

„НОВА БП“ АПОТЕКА

21400 Бачка Паланка, Бранка Бајића 2
тел. 021/6043-301

Дипломирани фармацеут
УСЛОВИ: VII/1 степен, дипломирани фармацеут.

Фармацеутски техничар
УСЛОВИ: IV степен, фармацеутски техничар.
ОСТАЛО: Рад у сменама; ноћни рад; основна информатичка обука; стручни испит за здравствене раднике. Јављање
кандидата на горенаведени телефон. Рок за пријаву до
22.09.2016. године.

ОПШТА БОЛНИЦА АЛЕКСИНАЦ

18220 Алексинац, Момчила Поповића 144
тел. 018/804-215

Педијатријска сестра - техничар

на одређено време до повратка запосленог са
неплаћеног одсуства
УСЛОВИ: IV степен стручне спреме, педијатријска сестра
- техничар са положеним стручним испитом. Кандидати
су у обавези да уз пријаву доставе: оверен препис/фотокопију дипломе о завршеној средњој медицинској школи;
оверен препис/фотокопију уверења о положеном стручном испиту; потврду Националне службе за запошљавање
о дужини чекања на запослење; доказ о радном искуству
у струци, након положеног стручног испита, на пословима
пружања здравствене заштите (фотокопија радне књижице
или потврда послодавца); биографију са адресом и контакт
телефоном. Пријаве доставити лично или поштом на горенаведену адресу, са назнаком “Пријава на оглас за пријем
у радни однос”. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће
бити разматране.

ОПШТА БОЛНИЦА КРУШЕВАЦ
37000 Крушевац, Косовска 16

Одржавање чистоће

у здравственим просторијама за рад у Одсеку
за одржавање хигијене објеката и простора
Службе зе техничке, помоћне и друге сличне
послове, на одређено време ради замене
запослене на неплаћеном одсуству, до повратка
запослене на рад или престанка њеног радног
односа
УСЛОВИ: основна школа, НК радник. 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 издата на девојачко презиме); оверену фотокоБесплатна публикација о запошљавању

пију 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. 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. Пријаву доставити
на наведену адресу, у затвореној коверти са назнаком “За
оглас” и називом и редним бројем радног места за које се
конкурише.

ОПШТА БОЛНИЦА ПАРАЋИН

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

Виши медицински техничар - инструментар
на одређено време до 12 месеци, замена до
повратка запослене са породиљског одсуства
УСЛОВИ: виша медицинска школа - смер инструментар (VI
степен стручне спреме), положен стручни испит. Кандидат
мора да поседује психофизичку и здравствену способност
за рад под посебним условима и сменски рад. Кандидати
подносе: пријаву на оглас са кратком биографијом и тачно наведеним радним местом за које конкуришу; извод из
матичне књиге рођених и извод из матичне књиге венчаних
(ако је извршена промена презимена); диплому о завршеној
школи наведеној у условима за заснивање радног односа;
потврду о положеном стручном испиту; фотокопију радне књижице; уверење са евиденције Националне службе
за запошљавање; лиценцу или решење о упису у комору.
Приложити фотокопије тражених докумената. Пријаве са
кратком биографијом, адресом и контакт телефоном, као и
документа којима се доказује испуњеност услова конкурса,
донети лично у писарницу ОБ Параћин или послати на наведену адресу, у затвореној коверти, са назнаком “Пријава на
оглас”. Неблаговремене пријаве, као и пријаве са непотпуном или неодговарајућом документацијом, неће бити разматране. По завршетку конкурса предата документа се неће
враћати кандидатима.

ДОМ ЗДРАВЉА БАТОЧИНА

34227 Баточина, Кнеза Милоша Обреновића 1
тел. 034/6841-130, локал 113

Лекар опште праксе

на одређено време до повратка привремено
одсутног запосленог
УСЛОВИ: VII степен стручне спреме, медицински факултет,
звање доктор медицине; да је кандидат пунолетан; да је
положио стручни испит; да поседује одобрење за самосталан рад у струци (лиценцу) издато од надлежне коморе или
решење о упису у надлежну комору. Кандидати подносе
следећа документа: биографију; фотокопију личне карте;
оверену фотокопију дипломе о стручној спреми; оригинал
или оверену фотокопију извода из матичне књиге рођених;
оригинал или оверену фотокопију уверења о држављанству; личну радну дозволу (уколико је кандидат страни
држављанин); оверену фотокопију уверења о положеном
31.08.2016. | Број 689 |
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стручном испиту; оверену фотокопију одобрења за самосталан рад у струци (лиценце) издатог од надлежне коморе
или решења о упису у надлежну комору. Оверене фотокопије не смеју бити старије од 6 месеци. Изабрани кандидат
је обавезан да приликом заснивања радног односа достави
уверење о здравственој способности. Пријаве у затвореној
коверти слати или доставити лично на адресу: Дом здравља
Баточина, 34227 Баточина, Кнеза Милоша Обреновића 1, са
обавезном назнаком “Пријава на конкурс за заснивање радног односа за радно место лекара опште праксе” у року од
8 дана од дана објављивања у публикацији „Послови”. На
полеђини коверте обавезно написати име и презиме кандидата. Све додатне информације се могу добити путем
телефона: 034/6841-130 локал 113 или путем и-мејл адресе: dzbatocina@mts.rs. Непотпуне и неблаговремене пријаве
неће се узимати у разматрање. Кандидати су обавезни да у
својим пријавама наведу и-мејл адресу на коју ће им бити
послата одлука о избору кандидата чији пријем су обавезни
да потврде повратном поруком. Кандидатима који не наведу
и-мејл адресу одлука ће бити прослеђена поштом. Одлука
ће бити обајвељена и на интернет адреси www.dzbatocina.
rs.

УНИВЕРЗИТЕТСКА ДЕЧЈА КЛИНИКА
11000 Београд, Тиршова 10
тел. 011/2060-676
e-mail: klinika@udk.bg.ac.rs

Медицинска сестра - техничар

на одређено време по основу замене, до
повратка радника са боловања
УСЛОВИ: IV степен стручне спреме - педијатријског или
општег смера, положен стручни испит и најмање шест месеци радног искуства. Пријаве се шаљу 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”. Приликом пријаве на конкурс кандидати су
дужни да доставе следећа документа: кратку биографију;
фотокопију личне карте; фотокопију дипломе о завршеној
школи; фотокопију дипломе о положеном стручном испиту и фотокопију радне књижице или другог доказа о радном искуству (уговори о раду, волонтерски уговори, потврда послодавца и сл.). 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, додатно образовање или оспособљеност, дужина трајања школовања и сл.). Приликом
заснивања радног односа, кандидати су дужни да доставе
лекарско уверење као доказ о здравственој способности за
послове на које се примају. Оглас ће бити објављен и на
веб-сајту Министарства здравља Републике Србије. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узимати у разматрање.

КЛИНИКА ЗА РЕХАБИЛИТАЦИЈУ
“Др МИРОСЛАВ ЗОТОВИЋ”
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УСЛОВИ: IV степен стручне спреме, средње образовање,
положен стручни испит за руковаоца/ложача парних котлова и радно искуство у струци минимум 20 месеци. Кандидати су обавезни да доставе: кратку биографију са адресом,
контакт телефоном и мејл адресом, неоверене фотокопије
радне књижице, дипломе о завршеној школи и положеног
стручног испита. Пријаве са потребном документацијом
достављају се у затвореним ковертама на наведену адресу
Клинике - правна служба, са назнаком „Пријава за оглас”
и навођењем радног места за које се конкурише. Пријаве морају да буду примљене у Клиници најкасније осмог
дана од дана објављивања огласа у листу „Послови“, као
последњег дана рока за подношење пријава, до 14 часова,
без обзира на начин доставе. Пријаве које буду примљене у
Клиници после истека дана и сата наведеног у овом огласу
сматраће се неблаговременим и неотворене ће се вратити
пошиљаоцу, са назнаком датума и сата када су примљене
у Клиници. Пријаве са непотпуним подацима и непотпуном
документацијом ће бити одбијене као неисправне.

ДОМ ЗДРАВЉА
ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ

12220 Велико Градиште, Војводе Путника 28
тел. 012/662-240, факс: 012/663-115
e-mail: domzvg@mts.rs

Доктор медицине

на одређено време до 31.12.2016. године
УСЛОВИ: Поред општих услова за заснивање радног односа
предвиђених Законом о раду, кандидат је дужан да испуњава и следеће услове: завршен медицински факултет, положен стручни испит. Као доказе о испуњености услова кандидати су дужни да доставе: пријаву на конкурс са потпуном
личном и радном биографијом, бројем телефона и и-мејл
адресом, оверену фотокопију дипломе о завршеном медицинском факултету, оверену фотокопију уверења о положеном стручном испиту, извод из матичне књиге венчаних
(ако је кандидат променио презиме), фотокопију личне карте. Рок за подношење пријава је 8 дана од дана објављивања огласа у публикацији „Послови“. Кандидат који буде
изабран, пре закључивања уговора о раду дужан је да достави доказ о здравственој способности за рад на наведеном
радном месту. Пријаве на оглас достављати у затвореним
ковертама, писарници Дома здравља Велико Градиште или
путем поште на горенаведену адресу, уз напомену: „Пријава на оглас“. О потреби спровођења даљих разговора са
кандидатима, а ради пружања додатних података који могу
бити важни за одлуку о пријему, одлучиће директор ДЗ.
Непотпуне и неблаговремене пријаве неће бити разматране. По завршеном конкурсу предата документа неће бити
враћена кандидатима. За ближе информације можете се
обратити на број телефона: 012/662-240.

ОПШТА БОЛНИЦА ПОЖАРЕВАЦ

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

Помоћник обдуцента

11000 Београд, Сокобањска 13
тел. 011/2668-631
e-mail: klinikanebojsa@yahoo.com

за рад у Служби за патолошку дијагностику, на
одређено време 1 месец

Ложач

Опис послова: врши пријем, чување и смештај лешева; при-
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према леш за обдукције; асистира лекару при обдукцији;
врши тоалету леша; припрема лешеве за предају породици
односно организује транспорт и отпрему лешева; води евиденцију о пријему и предају лешева; чисти и сортира медицинске инструменте и прибор; узети материјал за анализу
обележава и шаље на даљу обраду; завршене резултате
доставља одељењима; остало по налогу непосредног руководиоца; рад се одвија у отежаним условима због могућности инфекције.
УСЛОВИ: Поред општих услова предвиђених законом,
кандидат треба да испуњава и следеће услове: завршена
средња медицинска школа - лабораторијски смер (IV степен) и положен стручни испит. Уз пријаву, у којој је потребно навести за које радно место се пријављујете, доставити:
кратку биографију са адресом и контакт телефоном, оверену фотокопију дипломе о завршеној средњој медицинској
школи (IV степен) - лабораторијски смер, 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.

ОПШТА БОЛНИЦА
„СВЕТИ ЛУКА“

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

Медицинска сестра - техничар

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 на конкурс 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 - доставити радне карактеристике од претходног послодавца. Рок за подношење пријава је 8 дана од
дана објављивања огласа у публикацији „Послови“. Пријаве
на оглас 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
и-мејл адресу потребно је исту назначити ради обавештавања о резултату конкурса. Непотпуне и неблаговремене
пријаве неће бити разматране.

ОПШТА БОЛНИЦА ВРШАЦ

26300 Вршац, Абрашевићева бб
тел. 013/839-911

Доктор медицине - специјалиста физикалне
медицине и рехабилитације
у Служби за физикалну медицину и
рехабилитацију, на одређено време до
повратка запослене са породиљског одсуства
Бесплатна публикација о запошљавању

УСЛОВИ: Кандидати поред услова предвиђених Законом
о раду Републике Србије треба да испуњавају и посебне
услове прописане Правилником о организацији и систематизацији послова ОБ Вршац: VII/2 степен - висока стручна
спрема, завршен медицински факултет и положен специјалистички испит из физикалне медицине и рехабилитације.
Кандидати треба да поднесу: пријаву са биографијом, доказе о испуњавању услова (диплома медицинског факултета,
диплома о положеном специјалистичком испиту из физикалне медицине и рехабилитације - оверена фотокопија)
и потврду о евентуалном искуству на истим или сличним
пословима. Наведену документацију кандидати подносе у
року од 8 дана од дана објављивања огласа. Документација
се доставља Служби за опште и правне послове ОБ Вршац,
26300 Вршац, Абрашевићева бб.

ДОМ ЗДРАВЉА
„Др МИЛОРАД ВЛАЈКОВИЋ“
Барајево, Светосавска 91
тел. 011/8300-186

Медицинска сестра - техничар

на одређено време до повратка раднице са
породиљског боловања и боловања ради неге
детета
УСЛОВИ: Поред општих услова кандидат треба да има завршену средњу медицинску школу (IV степен) и положен
стручни испит. Уз пријаву поднети: оверену фотокопију
дипломе о завршеној средњој медицинској школи, оверену
фотокопију уверења о пложеном стручном испиту, оверену
фотокопију дозволе за рад - лиценце издате од надлежне
коморе (ако је кандидат из радног односа) или решење о
упису у комору (ако кандидат није у радном односу), радну
биографију. Рок за подношење пријаве је 8 дана од дана
објављивања огласа у публикацији „Послови“. Пријаве слати на наведену адресу или лично доставити у писарницу
Дома здравља Барајево.

ПОНИШТЕЊЕ ДЕЛА ОГЛАСА
ОПШТА БОЛНИЦА
„СВЕТИ ЛУКА“

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

Оглас објављен 17.08.2016. године у публикацији „Послови“
поништава се за радно место: медицинска сестра - техничар, на одређено време до повратка запосленог са боловања”. У осталом делу оглас је непромењен.

ЗАВОД ЗА ХИТНУ МЕДИЦИНСКУ
ПОМОЋ КРАГУЈЕВАЦ
34000 Крагујевац, Слобода бб
тел. 034/6312-306

Доктор медицине

за послове лекара опште медицине, у екипи
хитне медицинске помоћи у Служби за хитну
медицинску помоћ, ради замене привремено
одсутног запосленог
УСЛОВИ: Општи услови за заснивање радног односа
31.08.2016. | Број 689 |
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утврђени су Законом о раду („Службени гласник РС”, бр.
24/05, 61/05, 54/09 и 75/14), а посебни услови Правилником о унутрашњој организацији и систематизацији послова
у Заводу: завршен медицински факултет (VII степен стручне спреме); положен стручни испит; кандидат мора да
испуњава здравствену способност за рад на радним местима са повећаним ризиком према Акту о процени ризика.
Кандидати подносе следећа документа, у оригиналу или
овереној копији (не старије од 6 месеци): диплому медицинског факултета; уверење о положеном стручном испиту; уверење о држављанству РС; извод из матичне књиге
рођених; извод из матичне књиге венчаних (ако је дошло
до промене презимена кандидата); фотокопију радне књижице или други доказ о радном искуству у струци; доказ
да се против кандидата не води кривични поступак, да
оптужница није ступила на правну снагу и да није покренута истрага (уверење надлежног суда); уверење да кандидат није осуђиван за кривична дела која га чине неподобним за рад у здравственој установи (уверење надлежне
полицијске управе или полицијске станице); дозволу за рад
- лиценцу издату од надлежне коморе (ако је кандидат из
радног односа) или решење о упису у комору (ако кандидат
није у радном односу); докази о додатном стручном образовању или оспособљености (уколико их кандидат поседује);
кратку биографију, са адресом, контакт телефоном, и-мејл
адресом. Приликом заснивања радног односа кандидат је
дужан да достави лекарско уверење као доказ о здравственој способности за послове за које се заснива радни однос
(радно место са повећаним ризиком према Акту о процени ризика). Уколико изабрани кандидат не достави горенаведено лекарско уверење у захтеваном року, са њим се
неће засновати радни однос. 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. Подацима рукује и податке обрађује Завод
за хитну медицинску помоћ Крагујевац. Рок за подношење
пријава је 8 дана од дана објављивања огласа у публикацији „Послови”. Оглас ће бити објављен и на интернет презентацији Министарства здравља РС и интернет презентацији Завода. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се
разматрати. Кандидати могу бити позвани на разговор ради
пружања додатних података који могу бити важни за одлуку о пријему. По завршетку конкурса предата документа се
неће враћати кандидатима. Контакт телефон: 034/6312306. Пријаве се подносе лично или путем поште (препоручено), на адресу: Завод за хитну медицинску помоћ Крагујевац, 34000 Крагујевац, Слобода бб, са назнаком: „Пријава
на оглас за пријем у радни однос једног доктора медицине“.

ДОМ ЗДРАВЉА КРУШЕВАЦ

37000 Крушевац, Ћирила и Методија 32

Дипломирани грађевински инжењер

на одређено време до 3 месеца због повећаног
обима посла, за рад у Служби техничких и
других сличних послова
УСЛОВИ: Поред општих услова предвиђених Законом о
раду, кандидати треба да испуњавају и посебне услове:
завршен грађевински факултет, VII/1 степен стручне спреме. Кандидати достављају: пријаву у којој наводе за које
радно место се пријављују; кратку биографију са адресом
и контакт телефоном; оверену фотокопију дипломе о стеченом образовању; изјаву да су здравствено способни за
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послове за које подносе пријаву и да се против њих не води
кривични поступак; фотокопију извода из матичне књиге
рођених.

Лабораторијски техничар

на одређено време до 3 месеца због повећаног
обима посла, за рад у Одељењу лабораторијске
дијагностике
2 извршиоца
УСЛОВИ: Поред општих услова предвиђених Законом о
раду, кандидати треба да испуњавају и посебне услове:
завршенa средња медицинска школа смер лабораторијски
техничар, IV степен стручне спреме, положен стручни испит
и поседовање лиценце за рад или решења о упису у комору.
Кандидати достављају: пријаву у којој наводе за које радно
место се пријављују; кратку биографију са адресом и контакт телефоном; оверену фотокопију дипломе о стеченом
образовању; оверену фотокопију уверења о положеном
стручном испиту; оверену фотокопију лиценце за рад или
решења о упису у комору; изјаву да су здравствено способни за послове за које подносе пријаву и да се против њих
не води кривични поступак; фотокопију извода из матичне
књиге рођених.

Возач санитетског возила

на одређено време до 3 месеца због
повећаног обима посла, за рад у Служби хитне
медицинске помоћи и санитетског превоза
2 извршиоца
УСЛОВИ: Поред општих услова предвиђених Законом о
раду, кандидати треба да испуњавају и посебне услове: III
степен стручне спреме, КВ возач и положен возачки испит Б
и Ц категорије. Кандидати достављају: пријаву у којој наводе за које радно место се пријављују; кратку биографију са
адресом и контакт телефоном; оверену фотокопију дипломе о стеченом образовању; оверену фотокопију возачке
дозволе; изјаву да су здравствено способни за послове за
које подносе пријаву и да се против њих не води кривични
поступак; фотокопију извода из матичне књиге рођених.
ОСТАЛО: Кандидати могу бити позвани на разговор ради
пружања додатних података који могу бити важни за одлуку о пријему. 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 и уверење да се против њих не води кривични
поступак (уверење издаје суд). Уколико изабрани кандидат
не достави наведена документа у остављеном року, са њим
се неће закључити уговор о раду. Пријавe на оглас подносе се до 02.09.2016. године. Непотпуне и неблаговремене
пријаве неће се разматрати. Пријаве са документацијом
доставити на горенаведену адресу.

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

Медицинска сестра - техничар

на одређено време до повратка запослене са
неплаћеног одсуства
Национална служба за запошљавање • www.nsz.gov.rs
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УСЛОВИ: завршена средња медицинска школа, IV степен,
општег смера, положен стручни испит, без обзира на радно
искуство. Кандидати треба да уз пријаву са кратком биографијом доставе: фотокопију дипломе о завршеној медицинској школи општег смера, звање медицинска сестра
- техничар, уверење о положеном стручном испиту. 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.

Општа болница Ваљево, Одељење за правне, кадровске и
административне послове, 14000 Ваљево, Синђелићева 62,
са назнаком: Пријава на оглас за пријем у радни однос за
послове ________ (навести тачан профил за који кандидат
подноси пријаву).

ДОМ ЗДРАВЉА ГОЛУБАЦ

УСЛОВИ: VII степен стручне спреме, завршен медицински
факултет, 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. Пријаве са документацијом доставити на адресу:
Општа болница Ваљево, Одељење за правне, кадровске и
административне послове, Синђелићева 62, 14000 Ваљево,
са назнаком: Пријава на оглас за пријем у радни однос за
послове ________ (навести тачан профил за који кандидат
подноси пријаву).

12223 Голубац, Трг палих бораца бб
тел/факс: 012/678-131, 678-113
e-mail: domzdravljagolubac@gmail.com

Заменик директора

на период од 4 године
УСЛОВИ: За заменика директора ДЗ Голубац може бити
именовано лице које поред општих услова прописаних законом испуњава и следеће услове: да има завршен медицински или стоматолошки факултет, најмање пет година радног стажа у области здравствене заштите након положеног
стручног испита, од чега најмање годину дана радног стажа
у дому здравља; завршен правни или економски факултет
и едукација из области здравственог менаџмента, најмање
5 година радног стажа у области здравствене заштите по
завршеној едукацији, од чега најмање годину дана радног
стажа у дому здравља. Рок за подношење пријава је 8 дана
од дана објављивања конкурса у публикацији ”Послови”.
Приликом пријаве кандидати су дужни да поднесу: оверену
фотокопију дипломе о завршеном факултету; извод из матичне књиге рођених или оверену фотокопију извода; 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 и уверење о неосуђиваности издато од стране Министарства унутрашњих послова. Неблаговремене пријаве, као и пријаве са непотпуном
или неодговарајућом документацијом неће бити разматране. Пријаве са доказима о испуњавању услова конкурса достављају се на горенаведену адресу.

ОПШТА БОЛНИЦА ВАЉЕВО

14000 Ваљево, Синђелићева 62
тел. 014/295-580

Доктор медицине

за потребе Службе за унутрашње болести,
на одређено време до повратка запослене са
трудничког, породиљског одсуства и одсуства
ради неге детета
УСЛОВИ: VII степен стручне спреме, завршен медицински
факултет; 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. Пријаве са документацијом доставити на адресу:
Бесплатна публикација о запошљавању

Доктор медицине

за потребе Одељења микробиологије са
паразитологијом, на одређено време до
повратка стално запослене са неплаћеног
одсуства

Виши физиотерапеут

за потребе Службе за физикалну медицину
и рехабилитацију, на одређено време до
повратка стално запослене са боловања ради
неге детета
УСЛОВИ: VI степен стручне спреме, завршена виша медицинска школа, смер физиотерапеут, 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. Пријаве са документацијом
доставити на адресу: Општа болница Ваљево, Одељење
за правне, кадровске и административне послове, Синђелићева 62, 14000 Ваљево, са назнаком: Пријава на оглас за
пријем у радни однос за послове ________ (навести тачан
профил за који кандидат подноси пријаву).

Виша медицинска сестра - техничар
за потребе Одељења онкологије са
палијативном негом, на одређено време до
повратка стално запослене са трудничког,
односно породиљског одсуства и одсуства ради
неге детета
УСЛОВИ: VI степен стручне спреме, завршена виша медицинска школа - општи смер, 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. Пријаве са документацијом доставити
на адресу: Општа болница Ваљево, Одељење за правне,
кадровске и административне послове, Синђелићева 62,
14000 Ваљево, са назнаком: Пријава на оглас за пријем у
радни однос за послове ________ (навести тачан профил за
који кандидат подноси пријаву).
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Грађевинарство и индустрија

Грађевинарство и индустрија
„ЕЛПОС“ ДОО

11000 Београд, Јована Гајгера 5
тел. 064/8223-223

Металостругар на класичним струговима
на одређено време
УСЛОВИ: III степен стручне спреме; минимум 5 година
радног искуства; предност имају кандидати који су уједно
и машинбравари. Кандидати могу да се јаве на број телефона: 064/8223-223 или на e-mail: ilija@elpos.co.rs, контакт
особа је Илија Косовац. Оглас остаје отворен до попуне радног места.

SZGTPR “GRADEX”

31210 Пожега,
Милутина Миланковића 15
тел. 069/540-8820

Зидар

на одређено време 3 месеца
2 извршиоца
УСЛОВИ: II, III или IV степен стручне спреме, зидар; пожељно радно искуство.

Тесар

на одређено време 3 месеца
2 извршиоца
УСЛОВИ: II, III или IV степен стручне спреме, тесар; пожељно радно искуство.

Помоћни радник

на одређено време 3 месеца
10 извршилаца
УСЛОВИ: без обзира на занимање и радно искуство.
ОСТАЛО: Место рада: на релацији Рудник - Топола. Опис
посла: зидање каменом, санација путева, тесарски радови.
Услови рада: теренски рад, обезбеђен смештај, обезбеђена исхрана. Кандидати треба да се јаве на број телефона:
069/540-8820.

“МАС-ПРОМЕТ” ДОО НОВИ САД
21000 Нови Сад,
Киш Ернеа 29Г
тел. 063/500-879
e-mail: milenko@mas-promet.co.rs

Рад у производњи ферт гредица
на одређено време 6 месеци
2 извршиоца
УСЛОВИ: V степен, армирач - специјалиста; IV и III степен
- армирач или машински монтер или машински механичар
или машински инсталатер; II степен - помоћник армирача или помоћни грађевински радник или I степен стручне
спреме.
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Радник у производњи

на одређено време 6 месеци
3 извршиоца
УСЛОВИ: IV степен - електромеханичарски техничар производње машина и опреме и III степен - електромеханичар
погона или електромеханичар.
ОСТАЛО: возачка дозвола Б категорије. Јављање кандидата на горенаведени телефон. Рок за пријаву: до 22.09.2016.
године.

ДОО “МЕГА ПЛАСТ МПТ”

21205 Сремски Карловци
Митрополита Стратимировића 152
тел. 021/883-369
e-mail: megaplast@mts.rs

Екструдериста

рад на екструдеру
3 извршиоца
УСЛОВИ: IV, III степен стручне спреме, машински инсталатер, II или I степен стручне спреме; пробни рад 3 месеца;
пожељно радно искуство. Јављање кандидата на горенаведени број телефона. Рок за пријаву: до 18.09.2016. године.

ОГРАНАК ИНСТИТУТА ЗА
ГРАЂЕВИНАРСТВО ИГ ДОО
БАЊА ЛУКА - БЕОГРАД

11000 Београд, Косовска 17
тел. 065/855-0499
e-mail: miodrag.glavasevic@gmail.com

Надзор над спровођењем мера БЗНР у Србији
УСЛОВИ: VII степен стручне спреме, инжењер заштите на раду, три године радног искуства у грађевинарству,
знање енглеског језика, знање рада на рачунару, поседовање возачке дозволе Б категорије, стручни испит/лиценца за безбедност и здравље на раду. Рад на терену. Кандидати треба да се јаве на наведени контакт телефон или
да пошаљу свој CV путем наведене мејл адресе. Рок за
пријављивање на оглас је 30 дана.

“FSH MASTER FEED” DOO

24000 Суботица, Нови Жедник,
Индустријска зона бб
e-mail: masterfeed.nz@gmail.com
тел. 065/9070-235

Котлар

на одређено време 6 месеци
УСЛОВИ: IV степен стручне спреме, машински техничар,
минимум 12 месеци искуства на истим или сличним пословима, оспособљеност за рад са судовима под притиском.
Рад у сменама, пробни рад 3 месеца.

Радник у производњи

на одређено време 6 месеци
3 извршиоца
Национална служба за запошљавање • www.nsz.gov.rs

Грађевинарство и индустрија

УСЛОВИ: било који степен стручне спреме у било ком занимању, пожељно млинарске струке, али није услов, без обзира на радно искуство. Рад у сменама, пробни рад 3 месеца.
ОСТАЛО: Слање биографија на горенаведену мејл адресу. Ближе информације на горенаведени контакт телефон.
Оглас остаје отворен 15 дана од дана објављивања.

“TERAX NISKOGRADNJA” DOO

24000 Суботица, Јована Микића 135
e-mail: teraxdoo@gmail.com

Грађевински техничар

на одређено време 12 месеци
УСЛОВИ: IV степен стручне спреме, грађевински техничар,
без обзира на радно искуство, возачка дозвола Б категорије,
основно познавање рада на рачунару; теренски рад.

Дипломирани грађевински инжењер
на одређено време 12 месеци
УСЛОВИ: VII степен стручне спреме, дипломирани грађевински инжењер, без обзира на радно искуство, возачка
дозвола Б категорије, основно познавање рада на рачунару; теренски рад.

Монтер цевовода
30 извршилаца
УСЛОВИ: III степен стручне спреме, КВ радник; 1 година
радног искуства на наведеним пословима.
ОСТАЛО: Рад у сменама, рад ван просторија послодавца,
обезбеђен превоз, обезбеђен смештај, обезбеђена исхрана.
Пожељно радно искуство у сектору бродоградње. Конкурс
траје до 07.09.2016. године. Кандидати могу послати CV на
и-мејл послодавца. Лице за контакт: Марија Радуловић.

„MAX 5 INŽENЈERING“ DOO

11070 Нови Београд, Бежанијски зимовник 1а
тел. 063/602-202

Возач

на одређено време до 3 месеца
10 извршилаца
УСЛОВИ: IV или III степен стручне спреме у било ком занимању, радно искуство 12 месеци на кипер возилима са 4 и
5 осовина, возачка дозвола Ц и Е категорије, пробни рад 1
месец.

„MAX 5 INŽENЈERING“ DOO

ОСТАЛО: Слање биографија на горенаведену мејл адресу.
Оглас остаје отворен до 19.09.2016. године.

11070 Нови Београд, Бежанијски зимовник 1а
тел. 063/344-771

24000 Суботица, Ивана Горана Ковачића 5
тел. 064/8993-213, 063/1059-951, 024/554-242

„ИНТЕГРАЛ ИНЖЕЊЕРИНГ“ ДОО

Механичар грађевинских машина
на одређено време до 3 месеца
4 извршиоца

Помоћни радници у грађевинарству - зидар,
тесар
на одређено време 12 месеци
8 извршилаца

УСЛОВИ: III степен стручне спреме у наведеном занимању,
радно искуство 5-10 година на пословима поправке теретних возила и грађевинских машина, возачка дозвола Б кетегорије, пробни рад 1 месец.

УСЛОВИ: II-IV степен стручне спреме грађевинске струке,
занимање зидар, тесар, радно искуство пожељно али није
услов, пожељна возачка дозвола Б категорије. Јављање
кандидата на горенаведене бројеве телефона или лично на
адресу послодавца. Оглас је отворен до 30.09.2016. године.

Механичар грађевинских машина
на одређено време до 3 месеца
3 извршиоца

„АФАРАК” ДОО

Београд, Гаврила Принципа 57
e-mail: аfarakbeograd@afarak.com

Место рада: Перлез
Послодавац планира упућивање запослених радника на рад у бродоградилиште у Трогиру, Хрватска

Бравар
30 извршилаца
УСЛОВИ: III степен стручне спреме, КВ радник; 1 година
радног искуства на наведеним пословима.

УСЛОВИ: III степен стручне спреме у наведеном занимању,
возачка дозвола Б кетегорије, пробни рад 1 месец.

Перач - мазач

на одређено време до 3 месеца
УСЛОВИ: I степен стручне спреме, основна школа, пробни
рад 1 месец.

„ПЛАЗМАТЕХ“ ДОО

Чачак, Потес Јездинско поље 67
тел. 064/272-3304
e-mail: plazmateh@gmail.com

Електромонтер - инсталатер
20 извршилаца

Помоћни радник у машинској обради бравар, монтажер
пробни рад 1 месец

УСЛОВИ: III степен стручне спреме, КВ радник; 1 година
радног искуства на наведеним пословима.

УСЛОВИ: III или IV степен стручне спреме машинске или
техничке струке, радно искуство 12 месеци; теренски рад;

Бесплатна публикација о запошљавању
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Саобраћај и везе / Култура и информисање

обезбеђена исхрана. Трајање конкурса: 01.09.2016. године.
Контакт особа - Бранимир Плазинић.

Саобраћај и везе
„NELT CO“ DOO BEOGRAD

11272 Добановци, Маршала Тита 206
e-mail: stojiljkovic.j@nelt.com

дужини радног стажа, кратку биографију са описом послова
које је кандидат обављао, програм рада за мандатни период
од 4 године. Уверење о држављанству не сме бити старије
од шест месеци. Пријаве са наведеним доказима у затвореним ковертама доставити на адресу: Центар за културу
Општине Бор, Моше Пијаде 1, у року од 15 дана од дана
објављивања, са назнаком: „За Управни одбор - пријава на
конкурс”. Неблаговремене и непотпуне пријаве се неће разматрати.

Возач

на одређено време 12 месеци
УСЛОВИ: IV степен стручне спреме - возач теретног моторног возила, III степен - возач теретњака; пробни рад 6 месеци; возачка дозвола Ц категорије; теренски рад. Јављање
кандидата на горенаведени мејл.

ЦЕНТАР ЗА ОБУКУ
ВОЗАЧА „ЦАКИЋ” ДОО

18400 Прокупље, Краљевића Марка 39
тел. 027/324-333

Инструктор са лиценцом за испитивача

за рад у комисији за полагање возачког испита
УСЛОВИ: положен испит за возача - инструктора или доказ
о стеченој школској дипломи за инструктора вожње одговарајуће категорије (пожељна лиценца за инструктора Б
категорије). Запослени ће радити 30 сати месечно послове
испитивача, 6 дана месечно по 5 сати колико траје теоретски и практични испит. Цена рада по испиту је 3.000 динара, уз регулисан оброк, путни трошак од 1.000 динара и
покривене остале трошкове. Уколико запослени ради и као
инструктор лични доходак ће се исплаћивати у складу са
правилником и законом.

Култура и информисање
ЦЕНТАР ЗА КУЛТУРУ
ОПШТИНЕ БОР

19210 Бор, Моше Пијаде 1

Директор

на мандатни период од 4 године
УСЛОВИ: да је кандидат држављанин Републике Србије; да
поседује општу здравствену способност; да није осуђиван
за кривично дело на безусловну казну затвора од најмање
6 месеци или кажњиво дело које га чини неподобним за
обављање послова директора; да има високу стручну спрему - завршен један од факултета друштвених наука или
факултета уметности; најмање 5 година радног искуства у
струци; организационо-стручне способности у реализацији
програма из културе; искуство непосредног рада са младима уз изражено познавање друштвених и културних потреба младих. Кандидати су дужни да уз пријаву на конкурс,
уз потпуну личну и радну биографију, приложе: уверење о
држављанству, извод из матичне књиге рођених, уверење
о здравственој способности, уверење да се против њих не
води кривични поступак (основни и виши суд), оверен препис или фотокопију дипломе VII степена стручности, доказ о
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Наставник физике

са 20% радног времена
УСЛОВИ: VII степен стручне спреме, дипломирани физичар.

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.

Наставник биологије

са 20% радног времена
УСЛОВИ: VII степен стручне спреме, дипломирани биолог.

Наставник историје

са 10% радног времена
УСЛОВИ: VII степен стручне спреме, дипломирани историчар.

Наставник физичког васпитања
са 40% радног времена
УСЛОВИ: VII степен стручне спреме, професор физичког
васпитања.

Наставник ликовне културе
са 5% радног времена
УСЛОВИ: VII степен стручне спреме, лице са завршеним
факултетом ликовних уметности.

Услови из става 1 овог члана доказују се приликом пријема у радни однос и проверавају се у току рада.

Наставник латинског језика
са 10% радног времена

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.

УСЛОВИ: VII степен стручне спреме, професор класични
филолог.

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
СРЕДЊА МЕДИЦИНСКА ШКОЛА
“СВЕТИ ВАСИЛИЈЕ ОСТРОШКИ”
11000 Београд, Трг републике 5/8
тел. 011/3287-612

Наставник српског језика и књижевности
са 60% радног времена
УСЛОВИ: VII степен стручне спреме, дипломирани филолог
за српски језик и књижевности.

Наставник математике
са 30% радног времена
УСЛОВИ: VII степен стручне спреме, дипломирани математичар.

Наставник енглеског језика
са 50% радног времена
УСЛОВИ: VII степен стручне спреме, професор, односно
дипломирани филолог за енглески језик и књижевност.
Бесплатна публикација о запошљавању

Наставник социологије са правима грађана
са 10% радног времена
УСЛОВИ: VII степен стручне спреме, професор социологије,
односно дипломирани социолог.

Наставник филозофије
са 10% радног времена
УСЛОВИ: VII степен стручне спреме, професор филозофије,
односно дипломирани филозоф.

Наставник анатомије и физиологије
са 20% радног времена
УСЛОВИ: VII степен стручне спреме, доктор медицине.

Наставник прве помоћи
са 5% радног времена
УСЛОВИ: VII степен стручне спреме, доктор медицине, доктор стоматологије, VI степен стручне спреме, виша медицинска сестра - техничар са претходно завршеном средњом
медицинском школом.

Наставник здравствене
неге - теорија
са 30% радног времена
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УСЛОВИ: VI степен стручне спреме, виша медицинска сестра - техничар са претходно завршеном средњом медицинском школом.

УСЛОВИ: VII/2 степен стручне спреме, доктор медицине,
специјалиста педијатар.

Наставник за вежбе и наставу у блоку за
предмет здравствена нега и
рехабилитација - теорија
са 30% радног времена

са 10% радног времена

УСЛОВИ: VI степен стручне спреме, виша медицинска сестра - техничар са претходно завршеном средњом медицинском школом.

Наставник здравствене неге и
рехабилитације - теорија
са 10% радног времена
УСЛОВИ: VII/2 степен стручне спреме, доктор медицине,
специјалиста физикалне медицине и рехабилитације.

Наставник вежби за предмет здравствена
нега и рехабилитација - теорија
са 10% радног времена
УСЛОВИ: VI степен стручне спреме, виши физиотерапеутски техничар, са претходно завршеном средњом медицинском школом - физиотерапеутски техничар.

Наставник патологије

УСЛОВИ: VII/2 степен стручне спреме, доктор медицине.

Наставник здравствене психологије
са 10% радног времена
УСЛОВИ: VII/2 степен стручне спреме, дипломирани психолог.

Наставник хигијене и здравственог
васпитања
са 10% радног времена
УСЛОВИ: VII/2 степен стручне спреме, доктор медицине.

Наставник фармакологије
са 10% радног времена
УСЛОВИ: VII/2 степен стручне спреме, доктор медицине.

Наставник медицинске етике
са 5% радног времена

Наставник хирургије - теорија
са 20% радног времена

УСЛОВИ: VII степен стручне спреме, дипломирани филозоф, професор филозофије и социологије.

УСЛОВИ: VII/2 степен стручне спреме, доктор медицине,
специјалиста опште хирургије или једне од хируршких грана.

Наставник медицинске биохемије
са 10% радног времена

Наставник интерне медицине
са 20% радног времена

УСЛОВИ: VII/2 степен стручне спреме, дипломирани фармацеут, дипломирани фармацеут специјалиста за медицинску
биохемију, доктор медицине.

УСЛОВИ: VII/2 степен стручне спреме, доктор медицине,
специјалиста за интерну медицину.

Наставник масаже - теорија
са 5% радног времена

Наставник неурологије - теорија
са 10% радног времена

УСЛОВИ: VII/2 степен стручне спреме, доктор медицине,
специјалиста физикалне медицине и рехабилитације.

УСЛОВИ: VII/2 степен стручне спреме, доктор медицине,
специјалиста неуролог.

Наставник масаже - вежбе
са 15% радног времена

Наставник инфектологије - теорија
са 10% радног времена

УСЛОВИ: VI степен стручне спреме, виши физиотерапеутски техничар, са претходно завршеном средњом медицинском школом - физиотерапеутски техничар.

УСЛОВИ: VII/2 степен стручне спреме, доктор медицине,
специјалиста инфектолог.

Наставник основа клиничке медицине
са 15% радног времена

Наставник гинекологије и акушерства теорија
са 10% радног времена

УСЛОВИ: VII/2 степен стручне спреме, доктор медицине,
специјалиста физикалне медицине и рехабилитације.

УСЛОВИ: VII/2 степен стручне спреме, доктор медицине,
специјалиста гинеколог.

Наставник физикалне терапије - теорија
са 25% радног времена

Наставник педијатрије са негом - теорија
са 10% радног времена

УСЛОВИ: VII/2 степен стручне спреме, доктор медицине,
специјалиста физикалне медицине и рехабилитације.
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Наставник физикалне терапије - вежбе
са 25% радног времена
УСЛОВИ: VI степен стручне спреме, виши физиотерапеутски техничар са претходно завршеном средњом медицинском школом - физиотерапеутски техничар.

Наставник кинезиологије
са 20% радног времена
УСЛОВИ: VII/2 степен стручне спреме, доктор медицине,
специјалиста физикалне медицине и рехабилитације.

Наставник кинезиологије - вежбе
са 25% радног времена
УСЛОВИ: VI степен стручне спреме, виши физиотерапеутски техничар, са претходно завршеном средњом медицинском школом - физиотерапеутски техничар.

Наставник специјалне рехабилитације теорија
са 10% радног времена

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
МАШИНСКИ ФАКУЛТЕТ
Београд, Краљице Марије 16

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

Наставник у звању доцента за ужу научну
област Термотехника
на одређено време од 5 година
УСЛОВИ: завршен машински факултет, VIII степен стручне
спреме, доктор наука и други услови утврђени чланом 65
Закона о високом образовању и чланом 118 Статута Машинског факултета.

УСЛОВИ: VII/2 степен стручне спреме, доктор медицине,
специјалиста физикалне медицине и рехабилитације.

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

Наставник специјалне рехабилитације вежбе
са 15% радног времена

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

УСЛОВИ: VI степен стручне спреме, виши физиотерапеутски техничар, са претходно завршеном средњом медицинском школом - физиотерапеутски техничар.

Сарадник у звању асистента за ужу научну
област Пољопривредно машинство
на одређено време од 3 године

Наставник кинезитерапије - теорија
са 15% радног времена

УСЛОВИ: завршен машински факултет, VII/1 степен стручне
спреме, и други услови утврђени чланом 72 Закона о високом образовању и чланом 120 Статута Машинског факултета.

УСЛОВИ: VII/2 степен стручне спреме, доктор медицине,
специјалиста физикалне медицине и рехабилитације.

Наставник кинезитерапије - вежбе
са 15% радног времена
УСЛОВИ: VI степен стручне спреме, виши физиотерапеутски техничар, са претходно завршеном средњом медицинском школом - физиотерапеутски техничар.
ОСТАЛО: Уз пријаву кандидати су дужни да поднесу:
основне биографске податке; оверен препис дипломе о
завршеном факултету или вишој школи и потврду о стечених 36 бодова у складу са чланом 8 став 4 Закона о основама система образовања и васпитања и Правилником о врсти
стручне спреме за рад наставника у стручној школи; оверен
препис специјалистичке дипломе; оверен препис уверења о
положеном стручном испиту - лиценца за наставника (уколико кандидат поседује); фотокопија уверења о држављанству Републике Србије; фотокопија извода из матичне књиге рођених; уверење о здравственој способности за рад са
ученицима. Пробни рад траје до 6 месеци. Пријаве на оглас
достављају се у року од 8 дана од дана објављивања. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће бити разматране.
Бесплатна публикација о запошљавању

ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс доставити: биографију, оверене копије диплома, списак радова и сепарате објављених
радова. Пријаве доставити на адресу: Машински факултет,
Краљице Марије 16, 11120 Београд 35, соба 121, у року од
15 дана од дана објављивања конкурсa.

ОСНОВНА ШКОЛА

11210 Београд - Котеж, Милана Зечара 2
тел. 011/2712-982

Наставник разредне наставе

ради замене одсутне запослене преко 60 дана

Наставник биологије

на одређено време до краја школске
2016/2017. године
УСЛОВИ: 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; високо образовање на основним студијама у
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трајању од најмање 4 године, по пропису који је уређивао
високо образовање до 10. септембра 2005. године. 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 шест бодова праксе у установи, у складу са
Европским системом преноса бодова. Кандидат мора да
има занимање према Правилнику о степену и врсти образовања наставника и стручних сарадника у основној школи
(„Сл. гласник РС - Просветни гласник”, бр. 11/2012, 15/2013
и 10/2016).

Педагошки асистент

на одређено време до краја школске
2016/2017. године
УСЛОВИ: III или IV степен стручне спреме; савладан програм обуке за педагошког асистента.
ОСТАЛО: 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. Уз пријаву приложити: доказ о стручној спреми (оверена копија дипломе, доказ
о броју бодова из педагошких, психолошких и методичких
дисциплина и професионалне праксе, односно за педагошког асистента сертификат издат од стране Министарства
просвете, науке и технолошког развоја о завршеној уводној
обуци за педагошког асистента), уверење о држављанству
(оригинал или оверена фотокопија, не старији од 6 месеци) и извод из матичне књиге рођених. Доказ који се односи на психичку, физичку и здравствену способност за рад
са децом подноси се приликом пријема у радни однос, а
доказ који се односи на неосуђиваност кандидата прибавља
установа. Пријаве се подносе на адресу установе, а ближе
информације се могу добити на телефон број: 011/2712982. Рок за пријављивање је 8 дана од дана објављивања
огласа. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узети
у разматрање.

КРИМИНАЛИСТИЧКО - ПОЛИЦИЈСКА
АКАДЕМИЈА
11080 Земун, Цара Душана 196

Наставник у звању ванредног професора или
доцента за ужу научну област Информационе
технологије, наставни предмет Основи
полицијске информатике
на период од 5 година
УСЛОВИ: завршене основне студије - електротехнички
факултет, факултет природно-математичких наука или
факултет организационих наука, стечен научни назив доктора наука из одговарајуће научне области и способност за
наставни рад.

Наставник у звању доцента за ужу научну
област Организација полиције, наставни
предмет Полицијска тактика
на период од 5 година
УСЛОВИ: завршене основне студије - криминалистичко-полицијска академија, полицијска академија, правни факул-
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тет, Војна академија или факултет безбедности, стечен
научни назив доктора наука из одговарајуће научне области
и способност за наставни рад.
ОСТАЛО: Кандидати поред општих услова требају да
испуњавају и услове предвиђене одредбама Закона о високом образовању („Службени гласник РС“, број 76/05, 100/07,
97/08, 44/10, 93/12, 89/13, 99/14, 45/15,68/15), Статута и
Правилника о начину и поступку стицања звања наставника и сарадника. Кандидат уз пријаву прилаже: биографију, уверење о држављанству Републике Србије, извод
из матичне књиге рођених, уверење да против кандидата
није покренут кривични поступак, нити истрага (које није
старије од 6 месеци), диплому, односно уверење о високој
стручној спреми, диплому или уверење о стеченом одговарајућем стручном, академском односно научном називу,
списак научних и стручних радова, као и по један примерак
тих радова. Пријаве са биографијом и траженим доказима о
стеченом образовању достављају се на горенаведену адресу, у року од 8 дана од дана објављивања конкурса. Пријаве
поднете по истеку рока и пријаве поднете без потребних
доказа неће се разматрати.

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

Редовни или ванредни професор за ужу
научну област Библијско-патристичка
филологија, предмет Црквенословенски
језик
УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме, докторат филолошких
наука из уже научне области за коју се конкурс расписује,
као и претходно завршене основне студије православне
теологије, објављени стручни и научни радови претежно из области за коју се конкурс расписује и способност за
наставни и научни рад. Предност ће имати кандидати са
радним искуством у академској настави и раду са студентима из уже научне области, као и кандидати који су учествовали у научно-истраживачким пројектима из наведене уже
научне области, које финансира Министарство просвете,
науке и технолошког развоја. Остали услови конкурса су
предвиђени Законом о високом образовању („Сл. гласник
РС”, бр. 76/05, 97/08, 44/10, 93/12, 89/13, 99/2014, 45/2015
и 68/2015), Статутом Универзитета у Београду и Статутом
факултета и осталим општим актима универзитета и факултета, у складу са којима ће бити извршен избор пријављених кандидата. Пријаве кандидата са прилозима: биографија, библиографија (списак научних и стручних радова),
радови, дипломе о одговарајућој стручној спреми, извод из
матичне књиге рођених, уверење о држављанству и благослов надлежног епископа, као и докази о радном искуству
и учешћу у пројектима које финансира Министарство просвете, науке и технолошког развоја, подносе се на адресу:
Универзитет у Београду, Православни богословски факултет, Мије Ковачевића 11б, у року од 8 дана од дана објављивања конкурса.
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СРЕДЊА МЕДИЦИНСКА ШКОЛА
„МИЛУТИН МИЛАНКОВИЋ”
Београд, Црнотравска 27
тел. 011/3530-600, 3530-617

Наставник теорије за групу стручних
предмета за образовни профил
физиотерапеутски техничар (здравствена
нега и рехабилитација, физикална
терапија, кинезиологија, кинезитерапија;
спец. рехабилитација, масажа, физикална
медицина)
са 90% радног времена
Наставник вежби за групу стручних
предмета за образовни профил
физиотерапеутски техничар (здравствена
нега и рехабилитација, физикална
терапија, кинезиологија, кинезитерапија;
спец. рехабилитација, масажа, физикална
медицина, основе клиничке медицине)
Наставник теорије за групу стручних
предмета за образовни профил
фармацеутски техничар (фарм. технологија,
фармакогнозија са фитотерапијом,
фарм. технолошке операције и поступци,
организација фармацеутске делатности)
са 50% радног времена
Наставник хирургије

са 10% радног времена

Наставник интерне медицине
са 10% радног времена
Наставник основа клиничке медицине
са 10% радног времена
Наставник анатомије и физиологије
са 20% радног времена
Наставник хигијене и здравственог
васпитања
са 10% радног времена
Наставник педијатрије са негом
са 10% радног времена
Наставник фармакологије
са 10% радног времена
Наставник неурологије
са 5% радног времена
Наставник медицинске биохемије
са 20% радног времена
УСЛОВИ: Послове наставника могу обављати лица која
испуњавају услове из члана 8 Закона о основама система
образовања и васпитања („Сл. гласник РС”, бр. 55/2013)
Бесплатна публикација о запошљавању

и Правилника о степену и врсти образовања наставника,
стручних сарадника и помоћних наставника у стручним школама у подручју рада здравство и социјална заштита („Сл.
гласник - Просветни гласник”, бр. 21/2015). Потребно је да
кандидати поседују oбрaзoвaњe из психoлoшких, пeдaгoшких и мeтoдичких дисциплинa стeчeнo нa висoкoшкoлскoj
устaнoви у тoку студиja или нaкoн диплoмирaњa oд нajмaњe
30 бoдoвa и шeст бoдoвa прaксe у устaнoви, у склaду сa
Eврoпским систeмoм прeнoсa бoдoвa. Кандидати искључиво конкуришу путем и-мејла: sekretar@mmilankovic.edu.rs, а
кандидати који буду ушли у ужи избор биће контактирани.
Пробни рад траје до 6 месеци. Пријаве на оглас достављају
се у року од 5 дана од дана објављивања.

МАШИНСКА ШКОЛА
„РАДОЈЕ ДАКИЋ”

Београд - Раковица, Мишка Крањца 17

Директор

на период од четири године
УСЛОВИ: За директора може бити изабрано лице које
испуњава услове из чл. 59 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, 68/15, одлука УС) и Правилника о ближим условима за избор директора установа
образовања и васпитања („Сл. гласник РС”, бр. 108/15), и
то: да поседује одговарајуће високо образовање стечено
на студијама другог степена - мастер академске студије,
специјалистичке академске студије или специјалистичке
струковне студије, у складу са Законом о високом образовању, почев од 10. септембра 2005. године или на основним
студијама у трајању од најмање четири године, по пропису
који је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005.
године, за наставника Машинске школе „Радоје Дакић“,
педагога или психолога; има дозволу за рад (лиценцу),
обуку и положен испит за директора (кандидат изабран за
директора школе дужан је да положи испит за директора у
року од годину дана од дана ступања на дужност, а сходно
условима прописаним Законом о основама система образовања и васпитања); да има психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и ученицима; држављанство
Републике Србије; кандидат не може да буде лице за које је
у поступку и на начин прописан законом утврђено дискриминаторно понашање или лице које је правоснажно осуђено за привредни преступ у вршењу раније дужности, као
ни лице које је осуђивано правоснажном пресудом за кривична дела утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања и васпитања. Кандидат 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 подношења оптужног
предлога - за кривична дела из чл. 120 ст. 1 тачка 3 Закона
о основама система образовања и васпитања; да зна језик
на коме се остварује образовно-васпитни рад; најмање пет
година рада у установи на пословима образовања и васпитања, након стеченог одговарајућег образовања.
ОСТАЛО: Рок за пријављивање на конкурс је 15 дана од
дана објављивања. Неблаговремене и непотпуне пријаве
неће се узети у разматрање. Пријаве на конкурс доставити на адресу школе, са назнаком; „Конкурс за избор дирек31.08.2016. | Број 689 |

35

Наука и образовање

тора“ или предати лично у просторијама секретара школе,
од 08,00 до 13,00 часова. Предност за избор директора има
кандидат који је стекао неко од звања према прописима из
области образовања. Уз пријаву на конкурс кандидати треба
да приложе: оверену фотокопију дипломе о стеченом образовању, оверену фотокопију уверења о положеном испиту
за лиценцу, односно стручном испиту; потврду о радном
стажу од најмање 5 година на пословима образовања и васпитања након стеченог образовања; уверење о држављанству Републике Србије; уверење суда да против лица није
подигнута оптужница или покренута истрага; уверење
привредног суда да није осуђивано за привредни преступ
у вршењу раније дужности; доказ о стеченом звању, уколико га је кандидат стекао; биографију са кратким прегледом
кретања у служби и предлогом програма рада директора
школе. Лекарско уверење да је психички, физички и здравствено способан за рад са ученицима, изабрани кандидат
подноси пре закључења уговора о раду. Доказ о неосуђиваности кандидата прибавља школа, пре доношења одлуке о избору, осим уверења привредног суда које прибавља
кандидат. Ближе информације о конкурсу могу се добити
код секретара школе и путем телефона: 3581-200. Особа за
контакт: Горица Вуковић.

ној спреми (оверена копија дипломе, доказ о броју бодова из педагошких, психолошких и методичких дисциплина
и професионалне праксе, односно за педагошког асистента
сертификат издат од стране Министарства просвете, науке
и технолошког развоја о завршеној уводној обуци за педагошког асистента), уверење о држављанству (оригинал или
оверена фотокопија, не старији од 6 месеци) и извод из
матичне књиге рођених. Доказ који се односи на психичку,
физичку и здравствену способност за рад са децом подноси
се приликом пријема у радни однос, а доказ који се односи
на неосуђиваност кандидата прибавља установа. Пријаве се
подносе на адресу установе, а ближе информације се могу
добити на број телефона: 011/2712-982. Рок за пријављивање је 8 дана од дана објављивања конкурса. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узети у разматрање.

ОШ „ВАСА ПЕЛАГИЋ“

УСЛОВИ: За директора Завода именује се лице из реда
наставника факултета оснивача запослено са пуним радним временом, са катедре којој су поверени предмети са
практичним делом наставе која се одржава у Заводу. Кандидат, поред општих услова предвиђених законом, треба да
испуњава и услове предвиђене Статутом Завода, и то: да за
кандидата не постоје законом утврђене сметње за именовање, да се против њега не води истрага и да није подигнута оптужница за кривична дела која се гоне по службеној
дужности, да је држављанин Републике Србије, као и да
достави програм рада и развоја Завода за период од 5 година и стручну биографију.

11210 Београд - Котеж, Милана Зечара 2
тел. 011/2712-982

Наставник разредне наставе

на одређено време ради замене одсутне
запослене дуже од 60 дана

Наставник биологије

на одређено време до краја школске
2016/2017. године
УСЛОВИ: 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; високо образовање на основним студијама у
трајању од најмање 4 године, по пропису који је уређивао
високо образовање до 10. септембра 2005. године. 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 Европских
системом преноса бодова. Кандидат мора да има занимање
према Правилнику о степену и врсти образовања наставника и стручних сарадника у основној школи (“Сл. гласник
- Просветни гласник” бр. 11/2012, 15/2013 и 10/2016).

Педагошки асистент

на одређено време до краја школске
2016/2017. године

ЗАВОД ЗА ФИЗИКУ ТЕХНИЧКИХ ФАКУЛТЕТА
УНИВЕРЗИТЕТА У БЕОГРАДУ
Београд, Рузвелтова 1/а

Директор

на период од 5 година

ОСТАЛО: Конкурсна документација треба да садржи доказ
о наставном звању кандидата (копија одлуке о избору у
наставно звање), програм рада и развоја Завода за период
од пет година, доказ да је кандидат запослен са пуним радним временом (потврда из кадровске евиденције факултета
оснивача), уверење надлежног органа да се против кандидата не води истрага и да против кандидата није подигнута оптужница за кривична дела која се гоне по службеној
дужности (не старије од шест месеци), стручну биографију
кандидата, уверење о држављанству Републике Србије (не
старије од шест месеци), извод из матичне књиге рођених. Пријаве кандидата са прилозима подносе се на адресу: Завод за физику техничких факултета Универзитета у
Београду, 11000 Београд, Рузвелтова 1/а, са назнаком: „За
конкурс“. Рок за пријаву је 15 дана од дана објављивања
конкурса. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати.

УСЛОВИ: III или IV степен стручне спреме, савладан програм
обуке за педагошког асистента; 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.
ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс приложити: доказ о струч-

36

| Број 689 | 31.08.2016.

Први утисак је најважнији, будите испред свих
Национална служба за запошљавање • www.nsz.gov.rs

Наука и образовање

Ч АЧ А К
ФАКУЛТЕТ ТЕХНИЧКИХ НАУКА У ЧАЧКУ
УНИВЕРЗИТЕТ У КРАГУЈЕВЦУ
32000 Чачак, Светог Саве 65

Наставник у звању редовног или ванредног
професора за ужу научну област Менаџмент
и операциона истраживања
на неодређено време или на одређено време од
пет година
УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме, докторат наука из уже
научне области за коју се кандидат бира. Поред наведених
услова кандидати треба да испуњавају услове прописане
Законом о високом образовању, Статутом Универзитета у
Крагујевцу, Правилником о начину и поступку заснивања
радног односа и стицању звања наставника Универзитета у
Крагујевцу и Статутом Факултета техничких наука у Чачку.
ОСТАЛО: Пријава на конкурс садржи име и презиме кандидата, датум и место рођења, адресу становања и број телефона, податке о образовању, податке о радном искуству и
друго. Уз пријаву приложити: биографију, доказ о одговарајућој стручној спреми, списак научних и стручних радова,
као и саме радове и доказ надлежног органа о неосуђиваности у смислу члана 62 став 4 Закона о високом образовању и чл. 125е став 1 Статута Универзитета у Крагујевцу.
Упутством за примену, начин достављања, попуњавања и
утврђивање релевантних докумената које кандидат доставља у току поступка избора у звање (www.kg.ac.rs - прописи и документи - образовање и настава), утврђена је обавеза кандидата, учесника конкурса, да релевантна документа
која прилаже ради оцене испуњености општих услова, као
и обавезних и изборних елемената прописаних чланом 8
Правилника о начину и поступку заснивања радног односа и стицању звања наставника Универзитета у Крагујевцу,
доставља у електронском облику, на начин утврђен овим
упутством. Пријаву са доказима о испуњавању услова конкурса доставити на адресу: Факултет техничких наука у Чачку, 32000 Чачак, Светог Саве 65. Рок за пријаву на конкурс
је 15 дана од дана објављивања у публикацији „Послови” и
на интернет страници Универзитета. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати.

ЈАГОДИНА
ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА
“РАДА МИЉКОВИЋ”

35213 Деспотовац, Бељаничка 1
тел. 035/611-125

Васпитач

на одређено време ради замене одсутног
запосленог преко 60 дана
3 извршиоца
УСЛОВИ: лице које је 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. септембра 2005. године; на основним студијама
у трајању од најмање четири године, по пропису који је
Бесплатна публикација о запошљавању

уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. године, а на студијама првог степена (основне академске, односно струковне студије), студијама у трајању од три године
или вишим образовањем из психолошких педагошких и
методичких дисциплина (члан 8 став 4 Закона о основама
система образовања и васпитања).
ОСТАЛО: психичка, физичка и здравствена способност за
рад са децом, да кандидат није осуђиван правоснажном
пресудом за кривична дела утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања и васпитања;
држављанство Републике Србије, знање језика на коме се
остварује образовно-васпитни рад. Уз пријаву на конкурс
кандидат доставља следећу документацију: оригинал или
оверену фотокопију дипломе о стеченом образовању, доказ
да има образовање из психолошких, педагошких и методичких дисциплина (уверење факултета или више школе или
оверена фотокопија додатака дипломи или оверена фотокопија индекса), уверење о држављанству (оригинал или
оверена копија, не старије од 6 месеци); уверење да је кандидат положио испит из српског језика са одговарајућом
методиком по програму одговарајуће високошколске установе подноси кандидат који није стекао одговарајуће образовање на српском језику; извод из матичне књиге рођених
са хологорамом (оригинал или оверена копија). Лекарско
уверење о психичкој, физичкој и здравственој способности
за рад са децом изабрани кандидат доставља након коначности одлуке о избору, односно пре закључења уговора о
раду, доказ о неосуђиваности кандидата прибавља установа. Пријаве са кратком биографијом и доказима о испуњености услова конкурса доставити на горенаведену адресу.
Рок за пријаву је 8 дана од дана објављивања конкурса у
публикацији “Послови”. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се разматрати. Доказе о испуњавању услова конкурса доставити у оригиналу или овереној копији.

К РА Г У Ј Е В А Ц
СРЕДЊА ШКОЛА
34240 Кнић
тел. 034/510-149

Наставник економске групе предмета

на одређено време до повратка одсутног
запосленог, са 50% радног времена
УСЛОВИ: Кандидати треба да испуњавају следеће услове из
члана 120 Закона о основама система образовања и васпитања („Службени гласник РС”, број 72/09, 52/11 и 55/13) и
Правилника о степену и врсти образовања наставника, стучних сарадника и помоћних наставника у стручним школама
(„Сл. гласник РС - Просветни гласник”, бр. 5/91,...16/15): да
имају држављанство Републике Србије; психичку, физичку
и здравствену способност за рад са децом; неосуђиваност
правоснажном пресудом за кривично дело. Уз пријаву на
конкурс кандидати треба да приложе: диплому или уверење о стеченој стручној спреми, уверење о држављанству,
извод из матичне књиге рођених. Сва документа прилажу
се у оригиналу или овереном препису. Проверу психофизичких способности за рад са ученицима врши надлежна
служба за запошљавање, после подношења пријаве. Доказ
о неосуђиваности прибавља школа по службеној дужности. Лекарско уверење се подноси пре закључења уговора о
раду. Рок за пријављивање је 8 дана од дана објављивања
31.08.2016. | Број 689 |
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конкурса. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узети у разматрање. Пријаве са траженом документацијом се
подносе на горенаведену адресу школе.

ФАКУЛТЕТ ИНЖЕЊЕРСКИХ НАУКА

ОСНОВНА ШКОЛА
“СРЕТЕН МЛАДЕНОВИЋ”

Наставник у звању редовног или ванредног
професора за ужу научну област Машинске
конструкције и механизација
на неодређено време или одређено време од 5
година

34321 Десимировац
тел. 034/561-539

Професор разредне наставе

на одређено време до повратка запосленог са
функције директора школе, најдуже 4 године,
за рад у издвојеном одељењу у Церовцу
УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава услове прописане чл.
120 Закона о основама система образовања и васпитања
(„Сл. гласник РС“, бр. 72/09, 52/11, 55/13, 35/15 и 68/15), и
то: да има одговарајуће високо образовање из чл. 8 став 2
Закона о основама система образовања и васпитања стечено на студијама другог степена - мастер академске студије,
специјалистичке академске студије или специјалистичке
струковне студије, по пропису који уређује високо образовање почев од 10.09.2005. године или на основним студијама од најмање 4 године, по пропису који је уређивао високо
образовање до 10.09.2005. године; 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 ст. 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 горенаведених дисциплина); да има држављанство
Републике Србије; да има психичку, физичку и здравствену
способност за рад са децом - ученицима, да није осуђиван
правоснажном пресудом за кривична дела утврђена у чл.
120 став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања и
васпитања (доказ прибавља школа по службеној дужности).
Уз пријаву кандидат подноси: оверену фотокопију дипломе о завршеном одговарајућем образовању, за лица којима
још није издата диплома - оверена фотокопија уверења о
стеченом одговарајућем образовању; оригинал или оверену
фотокопију извода из матичне књиге рођених; уверење о
држављанству (не старије од 6 месеци, оригинал или оверена фотокопија); уверење надлежне високошколске установе о образовању из психолошких и методичких дисциплина стеченом на вискошколској 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 студије положио испите
из педагогије и психологије или је положио стручни испит,
односно испит за лиценцу, доставља уверење надлежне
вискошколске установе о положеним испитима из педагогије и психологије, односно уверење о положеном стручном
испиту, односно испиту за лиценцу, оригинал или оверена
фотокопија). Лекарско уверење да има психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и ученицима
(не старије од 6 месеци), изабрани кандидат подноси пре
закључења уговора о раду. Непотпуне и неблаговремене
пријаве неће се узети у разматрање. Пријаве са доказима
о испуњености наведених услова слати на горенаведену
адресу, секретаријату школе, са назнаком „За конкурс“, у
року од 8 дана од дана објављивања конкурса.
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34000 Крагујевац, Сестре Јањић 6
тел. 034/335-998

УСЛОВИ: Кандидат мора да испуњава општи предуслов у
погледу неосуђиваности утврђен чланом 62 став 4 Закона
о високом образовању; VIII степен стручне спреме - научни
назив доктора наука из научне области за коју се наставник
бира. Кандидати поред општих услова треба да испуњавају
и услове предвиђене одредбама Закона о високом образовању („Сл. гласник РС“, бр. 76/2005, 100/2007 - аутентично тумачење, 97/2008, 44/2010, 93/2012, 89/2013, 99/2014,
45/2015 - аутентично тумачење и 68/2015), Статута Факултета инжењерских наука Универзитета у Крагујевцу и Правилника о начину и поступку заснивања радног односа и
стицању звања наставника Универзитета у Крагујевцу. Уз
пријаву на конкурс потребно је доставити: диплому или
уверења о стеченом докторату из одговарајуће научне
области и диплому или уверење о претходно завршеним
нивоима студија; извод из матичне књиге рођених, уверење о држављанству, биографију, доказ о педагошком
искуству са навођењем послова које је кандидат обављао,
оцену педагошког рада, списак стручних и научних радова,
као и саме радове, уверење надлежног органа да кандидат није осуђиван за кривична дела и друге доказе којима се доказује испуњеност прописаних услова, обавезних
и изборних елемената за избор наставника. Све доказе је
потребно доставити у оргиналу или овереној копији. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узимати у обзир.
Сву 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). Пријаве кандидата са прилозима
доставити на адресу: Факултет инжењерских наука, 34000
Крагујевац, Сестре Јањић 6, са назнаком „Пријава на конкурс бр. 01-1/2634“. Конкурс остаје отворен 15 дана од дана
објављивања у публикацији „Послови” и на интернет страници Универзитета у Крагујевцу.

ФАКУЛТЕТ ИНЖЕЊЕРСКИХ НАУКА
34000 Крагујевац, Сестре Јањић 6
тел. 034/335-998

Наставник у звању ванредног професора или
доцента за ужу научну област Примењена
механика
на одређено време од 5 година
УСЛОВИ: Кандидат мора да испуњава општи предуслов у
погледу неосуђиваности утврђен чланом 62 став 4 Закона
о високом образовању; VIII степен стручне спреме - научни
назив доктора наука из научне области за коју се наставник
бира. Кандидати поред општих услова треба да испуњавају
и услове предвиђене одредбама Закона о високом образоНационална служба за запошљавање • www.nsz.gov.rs
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вању („Сл. гласник РС“, бр. 76/2005, 100/2007 - аутентично тумачење, 97/2008, 44/2010, 93/2012, 89/2013, 99/2014,
45/2015 - аутентично тумачење и 68/2015), Статута Факултета инжењерских наука Универзитета у Крагујевцу и Правилника о начину и поступку заснивања радног односа и
стицању звања наставника Универзитета у Крагујевцу. Уз
пријаву на конкурс потребно је доставити: диплому или
уверење о стеченом докторату из одговарајуће научне
области и диплому или уверење о претходно завршеним
нивоима студија, извод из матичне књиге рођених, уверење о држављанству, биографију, доказ о педагошком
искуству са навођењем послова које је кандидат обављао,
оцену педагошког рада, списак стручних и научних радова,
као и саме радове, уверење надлежног органа да кандидат није осуђиван за кривична дела и друге доказе којима се доказује испуњеност прописаних услова, обавезних
и изборних елемената за избор наставника. Све доказе је
потребно доставити у оргиналу или овереној копији. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узимати у обзир.
Сву 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). Пријаве кандидата са прилозима
доставити на адресу: Факултет инжењерских наука, 34000
Крагујевац, Сестре Јањић 6, са назнаком „Пријава на конкурс бр. 01-1/2635“. Конкурс остаје отворен 15 дана од дана
објављивања у публикацији „Послови“ и на интернет страници Универзитета у Крагујевцу.

КРУШЕВАЦ
ОШ „БРАНКО РАДИЧЕВИЋ”

Крушевац, Драгана Рајковића 12
тел. 037/438-347

Наставник физике

на одређено време до повратка запослене са
породиљског одсуства и одсуства са рада ради
неге детета, са 90% радног времена
УСЛОВИ: одговарајуће образовање сходно чл. 8 и 120 Закона о основама система образовања и васпитања („Сл. гласник РС“, број 55/2013) и услови прописани Правилником
о врсти и степену стручне спреме наставника и стручних
сарадника у основној школи; образовање из психолошких,
педагошких и методичких дисциплина стечено на високошколској установи током студија или након дипломирања од
најмање 30 бодова и 6 бодoва праксе у установи; општа
здравствена способност, психичка и физичка, за обављање
послова 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 (доказ прибавља школа). Кандидати
уз пријаву треба да доставе: доказ о стручној спреми, оригинал или оверена копија; доказ о поседовању образовања
из психолошких, педагошких и методичких дисциплина или
доказ о положеном стручном испиту или испиту за лиценцу; уверење о држављанству, оригинал или оверена копија,
не старија од 6 месеци; лекарско уверење подноси се пре
закључења уговора о раду; фотокопију личне карте; краћу
биографију. Рок за подношење пријава је 8 дана од дана
Бесплатна публикација о запошљавању

објављивања конкурса. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узети у разматрање.

НИШ
ДОМ УЧЕНИКА СРЕДЊИХ ШКОЛА “МЛАДОСТ”
18220 Алексинац, Буцекова 2
тел. 018/808-600

Васпитач
УСЛОВИ: високо образовање стечено на студијама другог
степена (мастер академске студије, специјалистичке академске студије или специјалистичке струковне студије),
по пропису који уређује високо образовање почев од
10.09.2005. године или на основним студијама у трајању од
најмање 4 године, по пропису који је уређивао високо образовање до 10.09.2005 године, односно стечен одговарајући
академски назив - мастер васпитач, са којим може да изводи
васпитни рад у дому ученика средњих школа, студије другог
степена и стечен одговарајући стручни, односно академски
назив, односно са стручним називом који је у погледу права која из њега произилазе изједначен са академским називом мастер; да кандидат има образовање из психолошких,
педагошких и методичких дисциплина сходно образовању
које мора да има васпитач у средњој школи са домом ученика; да има психичку, физичку и здравствену способност
за рад са ученицима (лекарско уверење, не старије од 6
месеци, доставља изабрани кандидат пре закључења уговора о раду); да није осуђиван правоснажном пресудом за
кривично дело за које је изречена безусловна казна затвора у трајању од најмање 6 месеци или није правоснажном
пресудом осуђен за кривично дело против достојанства
личности и морала (доказ прибавља установа). Уз пријаву
доставити: диплому, односно уверење о стручној спреми;
извод из матичне књиге рођених; уверење о држављанству
(не старије од 6 месеци). Документа доставити у оригиналу
или у овереној фотокопији. Конкурсна документација се не
враћа. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узимати у разматрање. Одлука о избору кандидата биће донета у
року од 30 дана од дана истека рока за подношење пријава.

ОШ “ВУК КАРАЏИЋ”

18410 Дољевац, Вука Караџића 6
тел. 018/810-712

Педагошки асистент

на одређено време до 31.08.2017. године
УСЛОВИ: IV степен стручне спреме и сертификат о завршеној уводној обуци за педагошког асистента издат од стране
Министарства просвете. Кандидат уз пријаву треба да достави: оверену копију дипломе о одговарајућем образовању;
уверење о држављанству; извод из матичне књиге рођених; уверење да није осуђиван правоснажном пресудом за
кривична дела утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о
основама система образовања и васпитања; уверење о психичкој, физичкој и здравственој способност за рад са децом
и ученицима (доставља изабрани кандидат, по пријему у
радни однос). Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се
узимати у разматрање.
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НОВИ ПА ЗАР
ОШ “ЈОВАН ЈОВАНОВИЋ ЗМАЈ”

36300 Нови Пазар, Вука Караџића бб
тел. 020/320-417

Наставник српског језика

на одређено време ради замене запослене на
породиљском одсуству и одсуству ради неге
детета, закључно са 05.06.2017. године

Наставник разредне наставе
на одређено време ради замене запослене на
породиљском одсуству и одсуству ради неге
детета, закључно са 18.04.2017. године
Наставник разредне наставе
на одређено време ради замене запослене на
породиљском одсуству и одсуству ради неге
детета, закључно са 03.05.2017. године
УСЛОВИ: Кандидати морају испуњавати услове за пријем
у радни однос утврђене чланом 120 Закона о основама
система образовања и васпитања: да имају одговарајуће
образовање; да имају психичку, физичку и здравствену
способност за рад са децом и ученицима; да нису осуђивани правоснажном пресудом за кривично дело за које је
изречена безусловна казна затвора у трајању од најмање
три месеца; да имају држављанство Републике Србије; да
знају језик на коме се остварује образовно-васпитни рад. Уз
пријаву на конкурс кандидати су у обавези да доставе: оригинал или оверену копију дипломе, односно уверење којим
се доказује одговарајуће високо образовање; оригинал уверење о држављанству, не старије од 6 месеци; оригинал
извод из матичне књиге рођених, не старији од шест месеци; одговарајући доказ (потврда, уверење или друга исправа коју издаје надлежна високошколска установа), којом
се доказује да кандидат има одговарајуће образовање из
психолошких, педагошких и методичких дисциплина; одговарајући доказ којим се доказује познавање језика на коме
се остварује образово-васпитни рад (познавање српског и
босанског језика). Пријаве са потребним документима слати
на горенаведену адресу, са назнаком “За конкурс” или лично доставити управи школе. Непотпуне и неблаговремене
пријаве неће се разматрати. Информације о конкурсу могу
се добити на број: 020/320-417.

НОВИ СА Д
ПРАВНИ ФАКУЛТЕТ У НОВОМ САДУ

21000 Нови Сад, Трг Доситеја Обрадовића 1

Доцент или ванредни професор за ужу
научну област Теоријскоправну, на радном
месту наставника за наставни предмет Увод
у право
УСЛОВИ: завршен правни факултет и стечен научни степен доктора правних наука. Услови за избор су предвиђени
Законом о високом образовању (“Службени гласник Републике Србије”, бр. 76/2005, 100/2007 - аутентично тумачење, 97/2008, 44/2010, 93/2012, 89/2013, 99/2014, 45/2015
- аутентично тумачење и 68/2015), Статутом Универзитета,
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Правилником о ближим условима за избор у звање наставника Универзитета у Новом Саду, Статутом Факултета и
Правилником о систематизацији радних места. Уз пријаву
кандидат треба да приложи: краћу биографију, извод из
матичне књиге рођених, уверење о држављанству, диплому
о завршеном правном факултету, диплому или уверење о
научном степену доктора правних наука (оригинал или оверену фотокопију), списак научних радова и по један примерак тих радова. Пријаве се подносе у року од 15 дана од
дана објављивања конкурса, на горенаведену адресу.

УНИВЕРЗИТЕТ „УНИОН - НИКОЛА ТЕСЛА“
БЕОГРАД ФАКУЛТЕТ ЗА МЕНАЏМЕНТ
21205 Сремски Карловци, Његошева 1/а

Редовни професор у ужој научној области
- Инжењерски менаџмент, Економскофинансијски менаџмент и Производнопословни менаџмент
на Катедри за менаџмент
5 извршилаца
Ванредни професор у ужој научној области
- Инжењерски менаџмент, Економскофинансијски менаџмент и Производнопословни менаџмент
на Катедри за менаџмент,
на одређено време од 5 година
5 извршилаца
Доцент у ужој научној области - Инжењерски
менаџмент, Економско-финансијски
менаџмент и Производно-пословни
менаџмент
на Катедри за менаџмент,
на одређено време од 5 година
5 извршилаца
Асистент у ужој научној области Инжењерски менаџмент, Економскофинансијски менаџмент и Производнопословни менаџмент
на Катедри за менаџмент,
на одређено време од 3 године
5 извршилаца
Сарадник у настави у ужој научној области
- Инжењерски менаџмент, Економскофинансијски менаџмент и Производнопословни менаџмент
на Катедри за менаџмент,
на одређено време од 1 године
5 извршилаца
УСЛОВИ: Услови за избор у звања и заснивање радног
односа су предвиђени чл. 64, 65, 68, 70, 71 и 72 Закона о
високом образовању („Сл. гласник РС”, бр. 76/05, 100/07,
97/08, 44/10, 93/12, 89/13, 99/2014 и 45/2015). Пријаве кандидата са прилозима (биографија са неопходим подацима
за писање извештаја, дипломе, списак објављених радова
и остала документација), достављају се на горенаведену
адресу.
Национална служба за запошљавање • www.nsz.gov.rs
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ОСНОВНА ШКОЛА “ВУК КАРАЏИЋ”
21420 Бач, Школска 1

Наставник техничког образовања

са 80% радног времена, на одређено време
ради замене одсутног запосленог преко 60
дана, до престанка мировања радног односа
запосленом који обавља дужност директора
школе
УСЛОВИ: одговарајуће образовање; психичка, физичка и
здравствена способност за рад са децом и ученицима; да
кандидат није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дела утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о основама
система образовања и васпитања; држављанство Републике
Србије; знање језика на ком се остварује образовно-васпитни рад. 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 сарадника у основној школи
(“Службени гласник РС - Просветни гласник”, бр. 11/2012,
15/2013 и 2/2016); чланом 3 тачка 13 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: техничко и информатичко образовање: професор техничког образовања; професор технике;
професор технике и информатике; професор информатике
и техничког образовања; професор техничког образовања
и машинства; професор технике и машинства; професор
машинства; професор електротехнике; професор техничког образовања и техничког цртања; професор техничког
образовања и физике; професор физике и основа технике; професор техничког образовања и хемије; дипломирани педагог за физику и општетехничко образовање ОТО;
дипломирани професор физике и основа технике за основну школу; професор физике и основа технике за основну
школу; професор техничког образовања и васпитања; професор техничког васпитања и образовања; професор политехничког образовања и васпитања; професор политехничког васпитања и образовања; професор политехничког
образовања; професор технике и графичких комуникација;
професор производно-техничког образовања; дипломирани
педагог за техничко образовање; дипломирани педагог за
физику и основе технике; професор основа технике и производње; професор политехнике; професор технике и медијатекарства; професор техничког образовања и медијатекар;
дипломирани физичар - професор физике и основа технике
за основну школу - мастер; дипломирани професор физике
и основа технике за основну школу - мастер; дипломирани професор технике и информатике - мастер; дипломираБесплатна публикација о запошљавању

ни професор технике - мастер; мастер професор технике и
информатике; мастер професор информатике и технике;
професор основа технике и информатике. Наставу из предмета одређених у ставу 1 овог члана могу да изводе и лица
која су завршила двопредметне студије на факултету, ако
су на том факултету савладала програм из тих предмета у
трајању од осам семестара.

Наставник физичког васпитања

са 60% радног времена, на одређено време
ради замене одсутног запосленог преко
60 дана, до престанка мировања радног
односа запосленом који обавља дужност в.д.
директора школе
УСЛОВИ: одговарајуће образовање; психичка, физичка и
здравствена способност за рад са децом и ученицима; да
кандидат није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дела утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања и васпитања; држављанство
Републике Србије; знање језика на ком се остварује образовно-васпитни рад. 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 сарадника у основној
школи („Службени гласник РС - Просветни гласник”, бр.
11/2012, 15/2013 и 2/2016); чланом 3 тачка 12 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: физичко васпитање: професор физичког васпитања; професор физичке културе;
дипломирани педагог физичке културе; професор физичког
васпитања - дипломирани тренер са назнаком спортске гране; професор физичког васпитања - дипломирани организатор спортске рекреације; професор физичког васпитања
- дипломирани кинезитерапеут; дипломирани професор
физичког васпитања и спорта; мастер професор физичког
васпитања и спорта; мастер професор физичког васпитања
и кинезитерапије; професор физичког васпитања и спорта;
мастер физичког васпитања и спорта.
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); 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 сте31.08.2016. | Број 689 |
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ченом 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, са
назнаком „За конкурс“.

ФАКУЛТЕТ ТЕХНИЧКИХ НАУКА

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

Сарадник у настави за ужу област Теоријска
и примењена математика
на одређено време од 1 године
3 извршиоца
УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, математичке или
информатичке струке, услови прописани чланом 71 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, фотокопију или очитану личну карту, уверење
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. Пријаве слати на горенаведену адресу, за
сваки конкурс посебно. Конкурс за сараднике ће бити отворен 7 дана од дана објављивања.

УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ
ФАКУЛТЕТ СПОРТА И ФИЗИЧКОГ ВАСПИТАЊА
21000 Нови Сад, Ловћенска 16

Наставник (сва звања) за ужу област Основне
научне дисциплине у спорту и физичком
васпитању, група предмета Теорија и
методика физичког васпитања
УСЛОВИ: Услови за избор у звање утврђени су Законом о
високом образовању (“Службени гласник РС”, бр. 76/2005,
100/2007 - аутентично тумачење, 97/2008, 44/2010, 93/2012
и 89/2013), Статутом и Правилником о организацији и систематизацији послова Факултета спорта и физичког васпитања у Новом Саду и Правилником о ближим условима
за избор у звање наставника Универзитета у Новом Саду.
Кандидати уз пријаву достављају: оверену копију дипломе
доктора наука из одговарајуће научне области, биографију
са неопходним елементима за писање извештаја, списак
стручних радова и саме радове и доказ о неосуђиваности
(МУП). Пријаве слати на горенаведену адресу.
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ФАКУЛТЕТ ЗА СПОРТ И ТУРИЗАМ - ТИМС
21000 Нови Сад, Радничка 30а

Наставник (сва звања) у пољу друштвенохуманистичке науке, научна област Физичко
васпитање и спорт, ужа научна област
Комплементарне кинезиолошке науке,
научна област Менаџмент и бизнис, ужа
научна област Комплементарне науке
менаџмента и бизниса у туризму
на одређено време време
Наставник у звање доцента у пољу
друштвено-хуманистичке науке, научна
област Менаџмент и бизнис, ужа научна
област Комплементарне науке менаџмента и
бизниса у туризму
на одређено време време
УСЛОВИ: докторат наука из одговарајуће научне области и
прописани услови за избор у звање. Посебан услов је да
кандидат има одговарајуће компетенције у педагошком
раду из одговарајуће научне области. Поред наведених
услова, кандидат треба да испуњава услове предвиђене
Законом о високом образовању, Законом о раду и Статутом Факултета за спорт и туризам. Уз пријаву на конкурс
кандидат треба да поднесе доказе о испуњености услова:
радну биографију, оригинал или оверену фотокопију дипломе, фотокопију личне карте, уверење надлежног државног
органа да није осуђиван/а за кривична дела као ни да се
пред надлежним органима не води кривични поступак против кандидата, списак објављених научних радова и саме
радове. Информације о конкурсу се могу добити на број
телефона: 021/530-633 или 021/530-231, сваког радног дана
од 8,00 до 16,00 часова. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се разматрати. Пријаву са наведеним доказима о
испуњавању услова кандидати могу послати на горенаведену адресу, са назнаком “За конкурс”.

ПАНЧЕВО
ТЕХНИЧКА ШКОЛА
“23. МАЈ”

26000 Панчево, Браће Јовановића 89
тел. 013/318-977

1. Наставник групе стручних предмета
грађевинске струке
на одређено време ради замене одсутног
запосленог преко 60 дана
2. Наставник групе стручних предмета
прехрамбене струке
на одређено време ради замене одсутног
запосленог преко 60 дана
3. Административно-финансијски радник

на одређено време ради замене одсутног преко
60 дана
УСЛОВИ: Поред општих услова о заснивању радних односа
предвиђених Законом о раду, кандидат треба да испуњава
Национална служба за запошљавање • www.nsz.gov.rs
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услове за заснивање радног односа предвиђене Законом о
основама система образовања и васпитања („Сл. гласник
РС“, 72/09, 52/011, 55/13, 55/15 - аут. тумачење, 68/15),
посебне услове у погледу стручне спреме за радна места
предвиђена Правилником о врсти стручне спреме наставника, помоћних наставника и стручних сарадника у стручним
школама (“Сл. гласник РС - Просветни гласник”, 65/91, 1/92,
21/93, 3/94, 7/96, 7/98, 3/99, 6/2001, 3/2003, 8/2003, 11/20,
045/2005, 6/2005, 2/2007, 4/2007, 7/2008, 11/2008, 5/2011,
8/11, 9/2013, 6/2014, 5/215 и др. правилници, 8/2015 - др.
правилник) и Правилником о систематизацији радних места у Техничкој школи “23. мај” Панчево; за радно место
1: дипломирани инжењер архитектуре; за радно место 2:
дипломирани инжењер прехрамбенетехнологије; за радно
место 3: IV степен стручне спреме. Образовно-васпитни рад
у школи могу да обављају наставник и стручни сарадник
који су стекли одговарајуће високо образовање у смислу
члана 8 Закона о основама система образовања и васпитања и образовање из психолошких, методичких дисциплина стечено на високошколској установи у току студија или
након дипломирања, од најмање 30 бодова и шест бодова
праксе у установи, у складу са Европским системом преноса бодова. Кандидат треба да има :одговарајуће образовање; психичку, физичку и здравствену способност за рад
са 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. Наведени услови доказују
се приликом пријема у радни однос и пријема у радни однос
и проверавају се у току рада. Докази о испуњености услова
1 и 4 подносе се уз пријаву на конкурс, за услов 2 пре закључивања уговора о раду, док доказ о испуњености услова 3
прибавља школа. Уз пријаву на конкурс кандидат подноси и следећу документацију: диплому (уверење) о одговарајућем образовању, уверење о држављанству РС, уверење
о стеченом образовању (30 плус 6 бодова из психолошких,
педагошких и методичких дисциплина).
ОСТАЛО: У пријави на конкурс кандидат треба да наведе
тачну адресу и контакт телефон. Сви документи који се подносе уз пријаву морају бити оригинали или оверене фотокопије и не старији од шест месеци. Директор доноси одлуку
о избору кандидата у року предвиђеном чланом 130 Закона
о основама система образовања и васпитања. Пријаву поднети у року од 8 дана од дана објављивања у публикацији
“Послови”, лично у секретаријату школе (8-15 часова) или
поштом на горенаведену адресу, са назнаком “За конкурс”.
Ближе информације се могу добити на телефон: 013/318977. Неблаговремене и неуредне пријаве неће се узимати
у разматрање.

ОШ “МЛАДА ПОКОЛЕЊА”

Ковачица, Маршала Тита 33
тел. 013/660-132

Наставник енглеског језика

у првом циклусу основног образовања и
васпитања, на одређено време до повратка
запослене са породиљског одсуства, за рад у
одељењима на словачком језику
УСЛОВИ: степен и врста образовања у складу са Правилником о степену и врсти образовања наставника и стручних
сарадника у основној школи („Сл. гласник РС - Просветни
Бесплатна публикација о запошљавању

гласник”, број 11/12 и 15/13); доказ о стеченом средњем,
вишем или високом образовању на словачком језику или о
положеном испиту из тог језика по програму одговарајуће
високошколске установе.

Наставник енглеског језика

у другом циклусу основног образовања
и васпитања, са 33% радног времена, на
одређено време до повратка запослене са
породиљског одсуства, за рад у одељењима на
словачком језику
УСЛОВИ: степен и врста образовања у складу са Правилником о степену и врсти образовања наставника и стручних
сарадника у основној школи („Сл. гласник РС - Просветни
гласник”, број 11/12 и 15/13); доказ о стеченом средњем,
вишем или високом образовању на словачком језику или о
положеном испиту из тог језика по програму одговарајуће
високошколске установе.
ОСТАЛО: Кандидат треба да испуњава услове из члана 8
и члана 120 Закона о основама система образовања и васпитања (“Службени гласник РС”, број 72/2009, 52/2011,
55/2013, 35/2015 - аутентично тумачење, 68/2015 и 62/2016
- одлука УС) и да уз пријаву на конкурс на адресу школе
достави: оверену фотокопију дипломе о стеченом образовању, уверење о држављанству, извод из матичне књиге
рођених. Уверење о психофизичкој, физичкој и здравственој способности за рад са децом и ученицима доставља изабрани кандидат пре закључења уговора о раду. Уверење да
кандидат није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дела утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања и васпитања, прибавља школа по
службеној дужности. Проверу психофизичких способности
кандидата који испуњавају услове у погледу стеченог образовања, а који су се благовремено и са потпуном документацијом пријавили на конкурс, вршиће Национална служба
за запошљавање, применом стандардизованих поступака.
Рок за подношење пријава је 8 дана од дана објављивања
конкурса. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће бити
разматране.

ЕКОНОМСКО-ТРГОВИНСКА ШКОЛА
„ПАЈА МАРГАНОВИЋ“
26000 Панчево, Ослобођења 25

Професор историје

на одређено време до повратка запосленог са
јавне функције
УСЛОВИ: професор историје, дипломирани историчар, професор историје - географије, мастер историчар. Пријаве и
документа о испуњености услова конкурса (копија дипломе
и уверење о држављанству) доставити школи у року од 8
дана од дана објављивања конкурса, на горенаведену адресу. Услови конкурса утврђени су Правилником о врсти стручне спреме наставника, стручних сарадника и сарадника у
настави у стручним школама („Сл. гласник РС - Просветни
гласник“, број 5/91, 1/92, 21/93, 3/94, 7/96, 7/98, 3/99, 6/01,
3/03, 5/05, 6/05, 2/07, 4/07 и 7/08) и чл. 8 став 4 Закона
о основама система образовања и васпитања („Сл. гласник
РС“, број 72/09, 52/11 и 55/13).
31.08.2016. | Број 689 |
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ПОЖ АРЕВАЦ
СРЕДЊА ШКОЛА У
ВЕЛИКОМ ГРАДИШТУ

12220 Велико Градиште, Житни трг 4
тел. 012/663-131

Професор психологије

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

Професор физике

са 10% радног времена, на одређено време
ради замене одсутне запослене преко 60 дана
УСЛОВИ: Поред општих услова за заснивање радног односа
прописаних Законом о раду, кандидат мора да испуњава и
посебне услове прописане чланом 120 Закона о основама
система образовања и васпитања („Службени гласник РС”,
бр. 72/09, 52/11 и 55/13): одговарајуће образовање из члана 8 Закона о основама система образовања и васпитања
- одговарајуће високо образовање стечено на студијама
другог степена (мастер академске, специјалистичке академске студије или специјалистичке струковне студије), по
пропису који уређује високо образовање почев од 10. септембра 2005. године или на основним студијама у трајању
од најмање четири године, по пропису који је уређивао
високо образовање до 10. септембра 2005. године; услов
из члана 8 став 4 и члана 121 став 9 и 10 Закона који прописују да лице из става 2 члана 8 Закона 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, у складу са Европским системом преноса
бодова, а наставник, васпитач и стручни сарадник који је
у току студија положио испите из педагогије и психологије
или је положио испит за лиценцу или стручни испит сматра се да има образовање из члана 8 став 4 Закона, као
и услове у погледу степена и врсте образовања прописане
Правилником о степену и врсти образовања наставника и
стручних сарадника у основној школи („Службени гласник
РС - Просветни гласник”, бр. 11/12 и 15/13); да има психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и
ученицима; да није осуђиван правноснажном пресудом за
кривична дела наведена у члану 120 став 1 тачка 3 Закона;
држављанство Републике Србије; да зна језик на коме се
остварује образовно-васпитни рад.
ОСТАЛО: Уз пријаву на оглас са кратком биографијом поднети оригинале или 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
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педагодије и психологије у току студија или доказ о положеном стручном испиту, односно испиту за лиценцу. Лекарско
уверење се подноси пре закључења уговора о раду, психолошку процену способности за рад са децом и ученицима врши надлежна служба за послове запошљавања применом стандардизованих поступака, док извод из казнене
евиденције прибавља установа по службеној дужности. Рок
за подношење пријава је 8 дана од дана објављивања огласа. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће бити узете у
разматрање, као ни копије докумената које нису оверене
од стране надлежног органа. Пријаве слати на адресу школе: Средња школа у Великом Градишту, 12220 Велико Градиште, Житни трг 4, са назнаком „За оглас”. Контакт телефон: 012/663-131.

ПРОКУПЉЕ
ОСНОВНА ШКОЛА ЗА
ОБРАЗОВАЊЕ ОДРАСЛИХ

18400 Прокупље, Кнез Михајлова 55
тел. 027/323-573

Андрагошки асистент

на одређено време до 31.08.2017. године
УСЛОВИ: IV степен стручне спреме; положена обука из
Интегралног програма обуке за остваривање функционалног основног образовања одраслих; држављанство РС; психичка, физичка и здравствена способност за рад са децом
и ученицима; да лице није осуђивано правоснажном пресудом за кривична дела утврђена чланом 120 ст. 1 тачка 3
Закона о основама система образовања и васпитања. Поред
пријаве за конкурс, кандидати треба да доставе извод из
матичне књиге рођених, уверење о држављанству, диплому о стручној спреми (оригинале или оверене фотокопије).
Уверење о неосуђиваности школа ће затражити по службеној дужности. Уверење о психофизичкој способности за
рад са децом и ученицима школа ће тражити од изабраног
кандидата. Пријаве се достављају у року од 8 дана од дана
објављивања конкурса, у затвореној коверти, са назнаком
„За конкурс“. Ближе информације се могу добити на број
телефона: 027/323-573.

ОСНОВНА ШКОЛА ЗА
ОБРАЗОВАЊЕ ОДРАСЛИХ

18400 Прокупље, Кнез Михајлова 55
тел.027/323-573

Наставник руског језика

на одређено време, за 6,5 сати недељно,
односно 16,6% радног времена
УСЛОВИ: Кандидати треба да испуњавају услове прописане одредбама чл. 8 и 120 Закона о основама система образовања и васпитања. Поред пријаве за конкурс, кандидати
треба да доставе: извод из матичне књиге рођених, уверење о држављанству, диплому о стручној спреми (оригинале или оверене фотокопије). Уверење о неосуђиваности
школа ће затражити по службеној дужности. Уверење о психофизичкој способности за рад са децом и ученицима школа
ће тражити од изабраног кандидата. Пријаве се достављају
у року од 8 дана од дана објављивања конкурса, у затвореној коверти, са назнаком “За конкурс”. Ближе информације
се могу добити на број телефона: 027/323-573.
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СОМБОР
ПЕДАГОШКИ ФАКУЛТЕТ У СОМБОРУ
25000 Сомбор, Подгоричка 4
тел. 025/412-030

Асистент са докторатом за ужу научну област
Методика наставе математике
на одређено време од 3 године
УСЛОВИ: Кандидати морају испуњавати услове за избор у
звање асистента са докторатом који су прописани Статутом
и општим актима Педагошког факултета у Сомбору. Кандидати уз пријаву подносе: оверену копију дипломе основних,
магистарских/мастер и докторских студија, кратку биографију, библиографију објављених радова и саме радове,
оригинал извод из матичне књиге рођених, уверење о
држављанству, уверење да нису осуђивани и лекарско уверење. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се разматрати. Поступак избора у звање и заснивање радног односа
спроводи се у складу са одредбама Закона о високом образовању, одредбама Статута и општих аката Универзитета
у новом Саду и Статута и општих аката факултета. Рок за
пријаву је 15 дана од објављивања у публикацији „Послови“.

Ванредни професор за ужу научну област
Библиотекарство
на одређено време од 5 година, са 30% радног
времена
УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме; научни назив доктора
наука о библиотекарству/архиварству; научни назив доктора наука о библиотекарству и информатици; научни назив
доктора наука о књижевности (српска или општа књижевност); научни назив доктора мултидисциплинарних наука
који обухвата библиотечко - информационе науке. Кандидати морају да испуњавају и остале услове предвиђене
Законом о високом образовању, Статутом и општим актима
Универзитета у Новом Саду и Статутом и општим актима
Педагошког факултета у Сомбору. Кандидати уз пријаву
подносе: оверену копију дипломе основних, магистарских/
мастер и докторских студија, кратку биографију објављених
радова и саме радове, оригинал извод из матичне књиге
рођених, уверење о држављанству, уверење о некажњавању и лекарско уверење. Поступак избора у звање и заснивање радног односа спроводи се у складу са одредбама
Закона о високом образовању, одредбама Статута и општих
аката Универзитета у новом Саду и Статута и општих аката
факултета. Рок за пријаву је 15 дана од објављивања у публикацији „Послови“.

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

Директор

на период од 4 године
УСЛОВИ: прописани чл. 59 и 120 Закона о основама система образовања и васпитања (“Сл. гласник РС” бр. 72/09,
Бесплатна публикација о запошљавању

52/11, 55/13, 35/15 - аутентично тумачење, 68/15 и 62/16
- одлука УС) и Правилником о ближим условима за избор
директора установа образовања и васпитања (“Сл. гласник РС”, бр. 108/2015): одговарајуће високо 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, „Службени гласник РС”, бр. 76/05, 100/07 - аутентично тумачење
и 97/08, почев од 10. септембра 2005. године или на основним студијама у трајању од најмање четири године, по пропису који је уређивао високо образовање до 10. септембра
2005. године), за наставника гимназије, педагога и психолога; дозвола за рад (положен стручни испит) за наставника,
педагога или психолога; држављанство Републике Србије;
да је кандидат савладао обуку и да има положен испит за
директора установе; 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 (прибавља школа); да зна језик на коме
се остварује образовно-васпитни рад; да има најмање пет
година рада у установи на пословима образовања и васпитања, након стеченог одговарајућег образовања. Правилником о ближим условима за избор директора установа
образовања и васпитања кандидат за директора установе
образовања и васпитања не може да буде лице које је правноснажно осуђено за привредни преступ у вршењу раније
дужности. Правилником о ближим условима за избор директора установа образовања и васпитања предност за избор
директора установе образовања и васпитања има кандидат
који је стекао неко од звања према прописима из области
образовања. Правилником о ближим условима за избор
директора установа образовања и васпитања кандидат за
директора установе образовања и васпитања 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 подношења оптужног
предлога - за кривична дела утврђена у чл. 120 став 1 тачка
3 Закона о основама система образовања и васпитања.
ОСТАЛО: Кандидат је дужан да уз пријаву на конкурс достави: оверену фотокопију дипломе о стеченом одговарајућем
високом образовању, оверену фотокопију документа о
положеном испиту за лиценцу, односно стручном испиту за
наставника, педагога или психолога, уверење о држављанству Републике Србије (оригинал или оверену фотокопију,
не старије од 30 дана), потврду о радном искуству у области
образовања и васпитања (оригинал) и оверену фотокопију
радне књижице, биографију са кратким прегледом кретања
у служби и предлогом програма рада директора школе,
извод из матичне књиге рођених (оригинал или оверену
фотокопију), уверење привредног суда да није правоснажно
осуђен за привредни преступ у вршењу раније делатности
(оригинал или оверена фотокопија, не старије од 30 дана),
уверење основног 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 утврђена у
чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о основама система образо31.08.2016. | Број 689 |
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вања и васпитања (оригинал или оверена фотокопија, не
старије од 30 дана). Лекарско уверење о психичкој, физичкој и здравственој способности за рад са децом и ученицима подноси се пре закључења уговора о раду. Уверење да
кандидат није осуђиван за кривична дела утврђена чл. 120
став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања и васпитања прибавља школа. Изабрани кандидат биће дужан,
да у законском року, када министар пропише услове, програм обуке и начин полагања испита за директора, положи наведени испит, у складу са чл. 59 Закона о основама
система образовања и васпитања. Рок за пријављивање на
конкурс је 15 дана од дана објављивања. Неблаговремене
и непотпуне пријаве неће се узети у разматрање. Пријаве
доставити на горенаведену адресу, са назнаком „Конкурс за
директора“. Ближе информације о конкурсу могу се добити
путем телефона: 024/552-820.

ОСНОВНА ШКОЛА
“СЕЧЕЊИ ИШТВАН”

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

Професор српског језика и књижевности

на одређено време до повратка запосленог
са места помоћника директора, а најдуже до
31.08.2017. године, са 40% радног времена, за
рад у одељењима на српском наставном језику
УСЛОВИ: Наставу и друге облике образовно-васпитног рада
у предметној настави може да изводи лице које је стекло
високо образовање, и то за српски језик: 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).
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Професор разредне наставе

на одређено време до повратка запосленог
са места помоћника директора, а најдуже до
31.08.2017. године, са 60% радног времена,
за рад са ученицима на мађарском наставном
језику
УСЛОВИ: Наставу и друге облике образовно-васпитног рада
у разредној настави може да изводи: професор разредне
наставе, наставник разредне наставе, професор педагогије
са претходно завршеном педагошком академијом или учитељском школом, професор разредне наставе и енглеског
језика за основну школу, мастер учитељ, дипломирани учитељ - мастер, професор разредне наставе и ликовне културе за основну школу.
ОСТАЛО: На основу чл. 120 до 122 Закона о основама система образовања и васпитања („Службени гласник РС”, бр.
72/09, 52/11 и 55/2013 - аутентично тумачење и 68/2015),
кандидат треба да има: одговарајуће образовање стечено на студијама другог степена (мастер академске студије,
специјалистичке академске студије или специјалистичке
струковне студије), по пропису који уређује високо образовање почев од 10. септембра 2005. године или на основним
студијама у трајању од најмање четири године, по пропису
који је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005.
године; 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 којем се
остварује образовно-васпитни рад. Уз пријаву доставити:
уверење о држављанству, извод из матичне књиге рођених, диплому о стеченом образовању, доказ да кандидат
има образовање из психолошких, педагошких и методичких дисциплина стечено на високошколској установи у току
студија или након дипломирања од најмање 30 бодова и
шест бодова праксе у установи у складу са Европским системом преноса бодова, доказ да зна језик на ком се остварује образовно-васпитни рад, краћу биографију. Тражене
доказе кандидати достављају у овереној фотокопији. Доказ
о здравственој способности за рад са децом и ученицима
(лекарско уверење) доставља се пре закључења уговора о раду. Доказ о психофизичким способностима за рад
са децом и ученицима извршиће Национална служба за
запошљавање и подноси се пре закључења уговора о раду.
Доказ да кандидат није осуђиван правноснажном пресудом
за кривична дела утврђена у члану 120 став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања и васпитања школа ће
прибавити по службеној дужности од надлежне полицијске
управе МУП-а за изабраног кандидата. Пријаве са потребном документацијом слати на адресу школе, са назнаком
„За конкурс”. Рок за подношење пријава је 8 дана од дана
објављивања огласа. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узети у разматрање. Одлука о избору кандидата
биће донета у року од 30 дана од дана истека рока за подношење пријава, о чему ће бити обавештени сви кандидати, у
складу са законом. Контакт телефон: 024/ 25-799, секретар
школе.

www.nsz.gov.rs
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СРЕДЊА МЕДИЦИНСКА ШКОЛА

24000 Суботица, Београдски пут 126
тел. 024/558-336

Конкурс за избор наставника за текућу школску
2016/17. годину:

Физика
на мађарском наставном језику, са 75% радног
времена, на одређено време, замена преко 60
дана, до повратка запосленог са неплаћеног
одсуства
УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме: (1) професор физике,
(2) дипломирани физичар, (3) дипломирани астрофизичар,
(4) дипломирани инжењер физике, смер индустријска физика, (5) дипломирани физичар за општу физику, (6) дипломирани физичар за примењену физику, (7) професор физике
за средњу школу, (8) дипломирани физичар - истраживач,
(9) дипломирани физичар за теоријску и експерименталну
физику, (10) дипломирани физичар за примењену физику
и информатику, (11) дипломирани физичар - медицинске
физике, (12) дипломирани професор физике - мастер, (13)
дипломирани физичар - мастер, (14) дипломирани физичар
- мастер физике - метеорологије, (15) дипломирани физичар - мастер физике - астрономије, (16) дипломирани физичар - мастер медицинске физике, (17) дипломирани професор физике - хемије - мастер, (18) дипломирани професор
физике - информатике - мастер, (19) дипломирани физичар - професор физике - мастер, (20) дипломирани физичар - теоријска и експериментална физика - мастер, (21)
дипломирани физичар - примењена и компјутерска физика
- мастер, (22) дипломирани физичар - примењена физика
и информатика - мастер, (23) мастер физичар, (24) мастер
професор физике. Лице из тачке 14) које је стекло академско звање мастер мора имати претходно завршене основне
академске студије на студијским програмима из области
физике. Уколико школа конкурсом не заснује радни однос
са лицем које испуњава услове из тачке 1) до 24), наставу и
друге облике образовно-васпитног рада за предмет Физика
може да изводи и: професор физике - хемије, дипломирани физичар - информатичар, дипломирани физико-хемичар, дипломирани инжењер електротехнике, смер техничка
физика, дипломирани астроном, смер астрофизика.

Анатомија и физиологија

са 20% радног времена, на мађарском
наставном језику, на одређено време, замена
преко 60 дана, до повратка запосленог са
привремене спречености за рад (боловање)
УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, доктор медицине.

Основе анатомије и физиологије

са 10% радног времена, на мађарском
наставном језику, на одређено време, замена
преко 60 дана, до повратка запосленог са
привремене спречености за рад (боловање)
УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, доктор медицине,
доктор стоматологије.

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

Хигијена са здравственим васпитањем
са 20% радног времена, на мађарском
наставном језику, на одређено време, замена
преко 60 дана, до повратка запосленог са
привремене спречености за рад (боловање)
УСЛОВИ: VII/2, VII/1 степен стручне спреме, доктор медицине - специјалиста за хигијену, доктор медицине - специјалиста хигијене, доктор медицине, специјалиста доктор
медицине - специјалиста хигијене.

Хигијена

са 10% радног времена, на мађарском
наставном језику, на одређено време, замена
преко 60 дана, до повратка запосленог са
привремене спречености за рад (боловање)
УСЛОВИ: VII/2, VII/1 степен стручне спреме, доктор медицине - специјалиста за хигијену, доктор медицине - специјалиста хигијене, доктор медицине, доктор стоматологије.

Анатомија и физиологија

са 33% радног времена, на одређено време,
замена преко 60 дана, до повратка запосленог
са привремене спречености за рад (боловање)
УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, доктор медицине.

Хигијена са здравственим васпитањем

са 10% радног времена, на одређено време,
замена преко 60 дана, до повратка запосленог
са привремене спречености за рад (боловање)
УСЛОВИ: VII/2, VII/1 степен стручне спреме, доктор медицине - специјалиста за хигијену, доктор медицине - специјалиста хигијене, доктор медицине, специјалиста доктор
медицине - специјалиста хигијене.
ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс кандидати прилажу следећа документа: молбу са биографијом, оригинал дипломе
или оверену фотокопију дипломе, доказ у складу са чланом
8 став 4 Закона о основама система образовања и васпитања да имају образовање из психолошких, педагошких и
методичких дисциплина стечено на високошколској установи у току студија или након дипломирања од најмање
30 бодова и шест бодова праксе у установи, у складу са
Европским системом преноса бодова (наставник, васпитач
и стручни сарадник који је у току студија положио испите
из педагогије и психологије или је положио стручни испит,
односно испит за лиценцу, сматра се да има образовање
из члана 8 став 4 Закона); знање језика на коме се остварује образовно-васпитни рад, у складу са чланом 121 став
7 Закона, доказује се стеченим средњим, вишим или високим образовањем на језику на коме се остварује образовно-васпитни рад или положеним испитом из тог језика по
програму одговарајуће високошколске установе; оригинал
уверења о држављанству или оверена фотокопија уверења
о држављанству; лекарско уверење да кандидат има психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом
и ученицима подноси се пре закључења уговора о раду;
уверење да кандидат није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дела утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3
Закона о основама система образовања и васпитања - при31.08.2016. | Број 689 |
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бавља школа. Члан 8 став 2 Закона регулише да наставник
јесте лице које је стекло одговарајуће високо образовање:
1) на студијама другог степена (мастер академске студије,
специјалистичке академске студије или специјалистичке
струковне студије), по пропису који уређује високо образовање почев од 10. септембра 2005. године; 2) на основним
студијама у трајању од најмање четири године, по пропису
који је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005.
године. Изузетно, послове наставника уметничких и стручних предмета у музичкој школи и одређених стручних предмета у стручној школи, за које се не образују наставници
са одговарајућим образовањем из члана 8 став 2 Закона,
може да обавља и лице са одговарајућим образовањем из
члана 8 става 3 Закона. Члан 8 став 3 Закона регулише да
изузетно, наставник јесте и лице са стеченим одговарајућим
високим образовањем на студијама првог степена (основне
академске, односно струковне студије), студијама у трајању
од три године или вишим образовањем. Правилником о
степену и врсти образовања наставника из општеобразовних предмета, стручних сарадника и васпитача у стручним
школама (“Сл. гласник РС - Просветни гласник”, бр. 8/2015)
прописује се степен и врста образовања наставника општеобразовних предмета, стручних сарадника и васпитача у
стручним школама за сва подручја рада, и то за стицање
средњег образовања и васпитања у трогодишњем и четворогодишњем трајању. У поступку одлучивања о избору
наставника директор школе врши ужи избор кандидата
које упућује на претходну психолошку процену способности
за рад са децом и ученицима у року од осам дана од дана
истека рока за подношење пријава. Психолошку процену
способности за рад са децом и ученицима врши надлежна
служба за послове запошљавања применом стандардизованих поступака. Директор доноси одлуку о избору наставника у року од осам дана од дана добијања резултата психолошке процене способности за рад са децом и ученицима.
Неблаговремене и непотпуне пријаве се неће узети у разматрање. Пријаве са биографијом и доказима о испуњавању
услова огласа доставити на адресу школе, са назнаком „За
конкурс”, у року од 8 дана од дана објављивања конкурса.

СРЕДЊА МЕДИЦИНСКА ШКОЛА

24000 Суботица, Београдски пут 126
тел. 024/558-336

Помоћни радник - спремач/ица

на одређено време, замена преко 60 дана, до
повратка запосленог са неплаћеног одсуства
УСЛОВИ: основна школа. Уз пријаву на конкурс кандидати
прилажу следећа документа: молбу са биографијом, оригинал сведочанства о завршеном основном образовању и васпитању или оверену фотокопију сведочанства о завршеном
основном образовању и васпитању или други оригинални
доказ о завршеној основној школи или оверену фотокопију
оригиналног доказа о завршеној основној школи, оригинал
уверења о држављанству или оверену фотокопију уверења
о држављанству; лекарско уверење да имају психичку,
физичку и здравствену способност за рад са децом и ученицима (подноси се пре закључења уговора о раду); уверење да кандидат није осуђиван правоснажном пресудом
за кривична дела утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона
о основама система образовања и васпитања (прибавља
школа). Одлуку о избору запослених за остала радна места
(спремач/ица) у школи директор доноси у року од 30 дана
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од дана истека рока за подношење пријава. Неблаговремене и непотпуне пријаве се неће узети у разматрање. Пријаве са биографијом и доказима о испуњавању услова огласа
доставити на адресу школе, са назнаком „За конкурс”, у року
од 8 дана од дана објављивања конкурса.

УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ
ЕКОНОМСКИ ФАКУЛТЕТ У СУБОТИЦИ
24000 Суботица, Сегедински пут 9-11

Наставник у звање доцента за ужу област
Рачуноводство, анализа и ревизија
на одређено време од пет година
2 извршиоца
УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме, доктор економских
наука. Поред наведених услова, кандидати треба да испуне и друге услове прописане одредбама Закона о високом
образовању („Сл. гласник РС”, број 76/05, 97/08, 44/10,
93/12, 89/13, 99/14 и 68/15), Статута Универзитета у Новом
Саду од 28.12.2010. године, с изменама и допунама од
23.03.2012. године, 11.10.2012. године, 26.02.2013. године,
15.11.2013. године и 30.05.2014. године, 04.06.2015. године
и 29.01.2016. године, Статута Економског факултета у Суботици бр. 01-5589 од 25.11.2011. године, с изменама и допунама од 06.03.2013. године, 04.06.2015. године, 09.07.2015.
године и 14.04.2016. године, Правилника о ближим условима за избор у звање наставника Универзитета у Новом
Саду од 09.10.2008. године, с изменама и допунама од
04.12.2008. године, 28.05.2009. године, 24.06.2010. године
и 25.02.2013. године и Правилника о избору наставника и
сарадника Економског факултета у Суботици бр. 01-141 од
15.01.2013. године, с изменама и допунама од 07.03.2013.
године.
ОСТАЛО: Уз пријаву приложити биографију са подацима о
досадашњем раду, извод из матичне књиге рођених, уверење о држављанству, оверене фотокопије диплома, списак
радова и саме радове, потврду да лице није правоснажном
пресудом осуђено за кривично дело против полне слободе,
фалсификовања јавне исправе коју издаје високошколска
установа или примања мита у обављању послова у високошколској установи, као и све остале доказе који упућују
на испуњеност услова предвиђених законом, Статутом Универзитета, Статутом Факултета и правилницима Универзитета и Факултета. Пријаве кандидата са прилозима подносе
се Економском факултету у Суботици, Сегедински пут 9-11,
у року од 15 дана од дана објављивања конкурса. Непотпуне и неблаговремено достављене пријаве неће бити разматране. Факултет неће враћати примљену конкурсну документацију кандидатима.

УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ
ЕКОНОМСКИ ФАКУЛТЕТ У СУБОТИЦИ
24000 Суботица, Сегедински пут 9-11

Сарадник у звање асистента са докторатом за
ужу област Маркетинг
на одређено време од три године
УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме, научни назив доктор
наука - економске науке. Поред наведених услова, кандидати треба да испуне и друге услове прописане одредбама
Национална служба за запошљавање • www.nsz.gov.rs
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Закона о високом образовању („Сл. гласник РС”, број 76/05,
100/07 - аутентично тумачење, 97/08, 44/10, 93/12, 89/13,
99/14, 45/15 - аутентично тумачење и 68/15), Статута Универзитета у Новом Саду од 28.12.2010. године, с изменама и допунама од 23.03.2012. године, 11.10.2012. године,
26.02.2013. године, 15.11.2013. године, 04.06.2015. године
и 29.01.2016. године, Статута Економског факултета у Суботици бр. 01-5589 од 25.11.2011. године, с изменама и допунама од 06.03.2013. године, 04.06.2015. године, 09.07.2015.
године и 14.04.2016. године и Правилника о избору наставника и сарадника Економског факултета у Суботици бр.
01-141 од 15.01.2013. године, с изменама и допунама од
07.03.2013. године.
ОСТАЛО: Уз пријаву приложити: биографију са подацима о досадашњем раду, извод из матичне књиге рођених,
уверење о држављанству, оверене фотокопије диплома,
списак радова и саме радове, потврду да лице није правоснажном пресудом осуђено за кривично дело против полне
слободе, фалсификовања јавне исправе коју издаје високошколска установа или примања мита у обављању послова у високошколској установи, као и све остале доказе који
упућују на испуњеност услова предвиђених законом, Статутом Универзитета, Статутом Факултета и Правилником
Факултета. Пријаве кандидата са прилозима подносе се
Економском факултету у Суботици, Сегедински пут 9-11, у
року од 8 дана од дана објављивања конкурса. Непотпуне и
неблаговремено достављене пријаве неће бити разматране.
Факултет неће враћати примљену конкурсну документацију
кандидатима.

Сарадник у звање сарадника у настави за ужу
област Менаџмент
на одређено време од једне године
УСЛОВИ: дипломирани економиста, студент мастер академских или специјалистичких академских студија који је студије првог степена завршио са укупном просечном оценом
најмање 8. Поред наведених услова, кандидати треба да
испуне и друге услове прописане одредбама Закона о високом образовању („Сл. гласник РС” број 76/05, 97/08, 44/10,
93/12, 89/13, 99/14 и 68/15), Статута Универзитета у Новом
Саду од 28.12.2010. године, с изменама и допунама од
23.03.2012. године, 11.10.2012. године, 26.02.2013. године,
15.11.2013. године, 04.06.2015. године и 29.01.2016. године,
Статута Економског факултета у Суботици бр. 01-5589 од
25.11.2011. године, с изменама и допунама од 06.03.2013.
године, 04.06.2015. године, 09.07.2015. године и 14.04.2016.
године и Правилника о избору наставника и сарадника Економског факултета у Суботици бр. 01-141 од 15.01.2013.
године, с изменама и допунама од 07.03.2013. године.
ОСТАЛО: Уз пријаву приложити: биографију са подацима о
досадашњем раду, извод из матичне књиге рођених, уверење о држављанству, оверене фотокопије диплома, потврду о статусу студента на студијама другог степена, списак
радова и саме радове, потврду да лице није правоснажном
пресудом осуђено за кривично дело против полне слободе,
фалсификовања јавне исправе коју издаје високошколска
установа или примања мита у обављању послова у високошколској установи, као и све остале доказе који упућују
на испуњеност услова предвиђених законом, Статутом Универзитета, Статутом Факултета и Правилником Факултета.
Пријаве кандидата са прилозима подносе се Економском
Бесплатна публикација о запошљавању

факултету у Суботици, Сегедински пут 9-11, у року од 8 дана
од дана објављивања Конкурса. Непотпуне и неблаговремено достављене пријаве неће бити разматране. Факултет
неће враћати запримљену конкурсну документацију кандидатима.

ШАБАЦ
ОСНОВНА ШКОЛА
“ЦВЕТИН БРКИЋ”

15356 Глушци, Светомира Алимпића 3

Наставник разредне наставе

за рад у издвојеном одељењу у Узвећу,
на одређено време ради замене одсутног
запосленог преко 60 дана
УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава услове из члана 8 и
члана 120 Закона о основама система образовања и васпитања („Сл. гласник РС”, бр. 72/09, 52/2011, 55/2013, 68/2015
и 62/2016 - одлука УС), као и Правилника о степену и врсти
образовања наставника и стручних сарадника у основној
школи (“Сл. гласник РС - Просветни гласник”, број 11/2012,
15/2013, 2/2016 и 10/2016). Чланом 8 став 2 Закона о основама система образовања и васпитања прописано је да је
наставник и стручни сарадник лице које је стекло одговарајуће високо образовање: 1) на студијама другог степена (мастер академске студије, специјалистичке академске
студије или специјалистичке струковне студије), по пропису који уређује високо образовање почев од 10. септембра
2005. године; 2) на основним студијама у трајању од најмање четири године, по пропису који је уређивао високо
образовање до 10. септембра 2005. године. 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 шест бодова праксе у установи, у складу са Европским
системом преноса бодова, сходно члану 8 став 4 Закона о
основама система образовања и васпитања. Правилником о
степену и врсти образовања наставника и стручних сарадника у основној школи („Сл. гласник РС - Просветни гласник”, број 11/2012, 15/2013, 2/2016 и 10/2016) прописани су
степен и врста образовања за извођење наставе и других
облика образовно-васпитног рада на радном месту наставник разредне наставе, и то: професор разредне наставе,
професор педагогије са претходно завршеном педагошком
академијом или учитељском школом, професор разредне
наставе и енглеског језика за основну школу, мастер учитељ, дипломирани учитељ - мастер, професор разредне
наставе и ликовне културе за основну школу. Кандидат треба 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 и да зна језик на коме
се остварује образовно-васпитни рад.
ОСТАЛО: Кандидат уз пријаву треба да достави: доказ да
поседује одговарајуће образовање (оверену фотокопију
дипломе), 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, односно да је лице
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у току студија положило испите из педагогије и психологије
или је положило стручни испит, односно испит за лиценцу
(оверена фотокопија додатка дипломи или потврда - уверење одговарајуће високошколске установе о броју бодова,
односно положеним испитима из педагогије и психологије
или оверена фотокопија индекса или оверена фотокопија
уверења о положеном стручном испиту, односно испиту за
лиценцу); доказ да зна језик на коме се остварује образовно-васпитни рад, односно српски језик (диплома издата и
стечена на српском језику или уверење одговарајуће високошколске установе да је лице положило испит из српског
језика са методиком оригинал или оверена фотокопија),
очитану личну карту. Напомена: очитана лична карта кандидату служи као доказ индентитета, али и као доказ о другим чињеницама које су у њој садржане, па ће се ти подаци
узети као утврђени и истинити (члан 1 ст. 1 и 2 Закона о личној карти, „Сл. гласник РС”, бр. 62/06 и 36/11). Пријавом на
конкурс кандидат уједно даје сагласност за обраду података
о личности у сврхе избора за пријем у радни однос. Подаци
се не могу користити у друге сврхе. Школа по службеној
дужности за изабраног кандидата прибавља уверење да
није осуђиван, у складу са одредбом члана 120 став 1 тачка
3 Закона о основама система образовања и васпитања („Сл.
гласник РС”, бр. 72/09, 52/2011, 55/2013, 68/2015 и 62/2016
- одлука УС). Доказ о психичкој, физичкој и здравственој
способности за рад са децом доставља изабрани кандидат
после доношења одлуке о избору, а пре закључења уговора о раду. Након истека рока за достављање пријава није
могуће достављање доказа о испуњености услова. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узимати у разматрање. Школа није у обавези да враћа конкурсну документацију. Пријаве са доказима доставити у року 8 дана од дана
оглашавања у публикацији „Послови”. Пријаве доставити на
горенаведену адресу.

УЖИЦЕ
УЧИТЕЉСКИ ФАКУЛТЕТ

31000 Ужице, Трг Светог Саве 36
тел. 031/521-952

Сарадник у звању асистента - поновни избор,
за ужу научну област Музичка култура,
Методика наставе музичке културе
на одређено време од 3 године
УСЛОВИ: Кандидат мора да испуњава општи предуслов у
погледу неосуђиваности утврђен чланом 62 став 4 Закона о
високом образовању и чланом 125е став 1 Статута Универзитета у Крагујевцу; студент докторских студија одговарајуће
научне области који је претходне нивое студија завршио
са укупном просечном оценом најмање 8 и који је показао
смисао за наставни рад, односно магистар наука, одговарајуће научне области, коме је прихваћена тема докторске
дисертације и други услови прописани Законом о високом
образовању, Статутом Универзитета у Крагујевцу, Статутом
Учитељског факултета у Ужицу и другим актима факултета. Кандидати уз пријаву достављају: биографију; потврду
надлежног органа (полицијске управе) да нису осуђивани за
кривична дела утврђена чланом 62 став 4 Закона о високом
образовању и чланом 125е став 1 Статута Универзитета у
Крагујевцу; потврду о уписаним докторским студијама; оверене копије диплома или уверења о претходно завршеним
нивоима студија; друге доказе којима се доказује испуњење
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прописаних услова. Конкурс је отворен 15 дана. Пријаве са
документима и назнаком „За конкурс” доставити на горенаведену адресу.

ОСНОВНА ШКОЛА
“СТЕВАН ЧОЛОВИЋ”

31230 Ариље, Браће Михаиловића 8
тел. 031/891-953

Наставник немачког језика

са 56% радног времена, на одређено време до
повратка запослене са боловања
УСЛОВИ: Кандидат треба да поред општих услова предвиђених законом испуњава и посебне услове прописане
чланом 8 и чланом 120 Закона о основама система образовања и васпитања (“Сл. гласник РС”, бр. 72/09, 52/11, 55/13
- аутентично тумачење и 68/15, даље: Закон) и Правилника
о степену и врсти образовања наставника и стручних сарадника у основној школи (“Сл. гласник РС”, бр. 11/12 и 15/13),
и то: да има одговарајуће образовање за наведено занимање; 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 ЕСПБ; да има психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом
и ученицима; да није осуђиван правоснажном пресудом за
кривична дела утврђена у члану 120 став 1 тачка 3 Закона;
да има држављанство РС; да зна језик на коме се остварује
образовно-васпитни рад. Кандидат уз пријаву подноси: оверену фотокопију дипломе о стеченом одговарајућем образовању; доказ о образовању из психолошких, педагошких и
методичких дисциплина стеченом на високошколској установи у току студија или након дипломирања или доказ да
је у току студија положио испите из педагогије или доказ
о положеном стручном испиту, односно испиту за лиценцу;
уверење о држављанству (не старије од 6 месеци); извод из
матичне књиге рођених. Кандидати који образовање нису
стекли на српском језику достављају и доказ о познавању
језика на коме се остварује образовно-васпитни рад. Доказ
о неосуђиваности прибавља школа по службеној дужности.
Кандидати који уђу у ужи избор биће упућени на проверу
психофизичких способности. Кандидат који буде изабран
дужан је да пре закључивања уговора о раду достави уверење о здравственој способности за рад са децом и ученицима (не старије од 6 месеци). Пријаве са доказима се
подносе лично или шаљу поштом на адресу. Документација
се доставља у овереним копијама и иста се не враћа кандидатима. Непотпуне и неблаговремене пријаве као и пријаве
са неовереним документима неће се узимати у разматрање.

ВРШАЦ
ВИСОКА ШКОЛА СТРУКОВНИХ
СТУДИЈА ЗА ВАСПИТАЧЕ
“МИХАИЛО ПАЛОВ”
26300 Вршац, Омладински трг 1
тел/факс: 013/832-517

Асистент у ужој научној области Педагогија
на одређено време 3 године
УСЛОВИ: У звање асистента бира се кандидат који је стуНационална служба за запошљавање • www.nsz.gov.rs
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дент докторских студија из научног поља педагогија, који
је претходне нивое студија на филозофском факултету одсек педагогија завршио са просечном оценом најмање 8,
односно магистар наука из научног поља педагогија, којем
је прихваћена тема докторске дисертације. Кандидат мора
имати објављене стручне радове из области педагогије са
темама из гореневедених предмета, способност коришћења
статистичког пакета СПСС, способност за стручни и наставни рад и који испуњава опште услове за звања и рад на
високошколским установама, а према одредбама чл. 62
став 4-5 Закона о високом образовању („Сл. гласник РС“,
бр. 76/2005, 100/2007 - аутентично тумачење, 97/2008,
44/2010, 93/2012, 89/2013 и 99/2014).
Сарадник у настави у ужим научним областима Педагогија,
за предмете Методика развоја говора - на ромском језику,
Методика развоја говора деце јасленог узраста - на ромском
језику и Матерњи језик и књижевност, за предмете Ромски
језик; Књижевност за децу - на ромском језику, Култура
говора - на ромском језику, Матерњи језик са развојем говора на јасленом узрасту - на ромском језику
на одређено време 1 година
УСЛОВИ: У звање сарадника у настави се бира кандидат
које је студент специјалистичких студија и који је струковне
студије за васпитаче првог степена завршио са оценом најмање 8, способност за стручни и наставни рад и који испуњава опште услове за звања и рад на високошколским установама, а према одредбама чл. 62 став 4-5 Закона о високом
образовању („Сл. гласник РС“, бр. 76/2005, 100/2007 аутентично тумачење, 97/2008, 44/2010, 93/2012, 89/2013
и 99/2014). У складу са природом предмета, кандидат мора
бити билингвални говорник српског и ромског језика.
ОСТАЛО: Кандидати су обавезни да приложе следећу документацију: оверену диплому о завршеном школовању, радну биографију са библиографијом и радовима и фотокопију
личне карте. Изабрани кандидат ће након избора у звање
приложити и лекарско уверење о општој здравственој способности и судско уверење да се против њега не води кривични поступак. Кандидатима који тражена документа већ
имају у персоналним досијеима који се чувају код послодаваца иста ће бити призната. Пријаве на конкурс, са потпуном документацијом, подносе се директору Високе школе
струковних студија за васпитаче “Михаило Палов” у Вршцу,
на адресу: 26300 Вршац, Омладински трг 1. Рок за подношење пријава је 8 дана по објављивању конкурса у публикацији “Послови”.

ОШ „МАРКО СТОЈАНОВИЋ“

26348 Врачев Гај, Марка Стојановића 222
тел. 013/856-197

Наставник географије

са 2 часа недељно (10% радног времена), на
одређено време ради замене запослене на
породиљском одсуству
УСЛОВИ: одговарајуће образовање предвиђено чланом
8 Закона о основама система образовања и васпитања
(„Службени гласник РС“, бр. 72/2009, 52/2011, 55/2013,
35/2015 - аутентично тумачење, 68/2015 и 62/2016 - одлука
УС) и Правилником о степену и врсти образовања наставника и стручних сарадника у основној школи (“Сл. гласник
Бесплатна публикација о запошљавању

РС - Просветни гласник” бр. 11/2012 и 15/2013) и то: професор географије, дипломирани географ, професор географије и историје, дипломирани професор биологије и
географије, дипломирани професор географије и информатике, професор биологије - географије, професор физике
- географије, 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, дипломирани географ - просторни планер. Лица која су стекла академско звање мастер, односно дипломирани мастер, треба да имају завршене
основне академске студије студијског програма: географија,
дипломирани географ, професор географије, двопредметне
студије биологије и географије или двопредметне студије
географије и информатике. Кандидати морају да знају језик
на коме се остварује образовно-васпитни рад - српски језик.
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. Програм за стицање
образовања из овог става реализује високошколска установа у оквиру акредитованог програма или као програм образовања током читавог живота, у складу са прописима којима се уређује високо образовање. Наставник који је у току
студија положио испите из педагогије и психологије или је
положио стручни испит, односно испит за лиценцу, сматра
се да има образовање из члана 8 став 4 Закона о основама
система образовања и васпитања.
ОСТАЛО: Поред општих услова предвиђених Законом,
кандидати треба да испуњавају и следеће услове: да су
држављани Републике Србије, 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 сви кандидати
прилажу: електронску копију личне карте, тј. очитану електронску личну карту; доказ о стручној спреми, тј. оверену
фотокопију дипломе о стеченом образовању; доказ да су
средње, више или високо образовање стекли на језику на
коме се изводи образовно-васпитни рад, тј. српском језику или да су положили испит из тог језика (српског језика)
по програму одговарајуће високошколске установе, а доказ
је: ако је кандидат стекао високо образовање на језику на
коме се остварује образовно-васпитни рад (српском језику)
доказ је јавна исправа (диплома) о стеченом високом образовању (која је већ приложена), а ако кандидат није стекао
високо образовање на језику на коме се остварује образовно-васпитни рад (српском језику), онда се мора приложити јавна исправа (диплома) или одговарајућа потврда да је
више или средње образовање стечено на језику на коме се
изводи образовно-васпитни рад (српском језику) или уверење/потврда да је положен испит из тог језика по програму одговарајуће високошколске установе; доказ (потврда
или уверење) о образовању из психолошких, педагошких и
методичких дисциплина стеченом на високошколској установи у току студија или након дипломирања од најмање 30
бодова и 6 бодова праксе у установи, у складу са Европским
системом преноса бодова. Наставници који су у току студија
положили испите из педагогије и психологије или су положили стручни испит, односно испит за лиценцу, достављају
доказ о томе (оверена фотокопија индекса или потврда са
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факултета о положеним испитима из педагогије и психологије или уверење о положеном стручном испиту, односно
испиту за лиценцу). Документа се достављају у оригиналу
или овереној фотокопији и иста се по окончању конкурса не
враћају кандидатима. Доказ из казнене евиденције, у складу са чланом 120 став 1 тачка 3 и став 4 Закона о основама система образовања и васпитања, прибавља установа.
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 надлежна служба за послове запошљавања. Доказ
о здравственој способности за рад са децом и ученицима
(лекарско уверење) доставља се пре закључења уговора о
раду. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узимати у разматрање. Рок за пријављивање је 15 дана од дана
објављивања у публикацији „Послови“.

ЗАЈЕЧАР
МЕДИЦИНСКА ШКОЛА

19000 Зајечар, Кнегиње Љубице 3-5

Наставник математике

на одређено време ради замене запослене
преко 60 дана

Наставник српског језика и књижевности
на одређено време ради замене запосленог
преко 60 дана
Наставник српског језика и књижевности

са 67% радног времена, на одређено време
ради замене запосленог преко 60 дана
УСЛОВИ: одговарајуће образовање; психичка, физичка и
здравствена способност за рад са ученицима; да кандидат
није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дела
утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања и васпитања; држављанство Републике
Србије; познавање српског језика. Поред општих услова за
заснивање радног односа, кандидати треба да испуњавају
услове у погледу врсте тражене стручне спреме утврђене
Правилником о степену и врсти образовања наставника из
општеобразовних предмета, стручних сарадника и васпитача у стручним школама („Службени гласник РС - Просветни
гласник“, бр. 8/2015), као и услове предвиђене у члану 120
Закона о основама система образовања и васпитања („Сл.
гласник РС“, бр. 72/09 и 52/11 и 55/13).
ОСТАЛО: Као доказе о испуњености услова кандидати уз
пријаву прилажу: диплому о стеченом одговарајућем образовању; уверење о положеним испитима из психолошких, педагошких и методичких дисциплина од најмање 30
бодова и 6 бодова праксе у установи по ЕСПБ; уверење о
држављанству; извод из матичне књиге рођених. Докази се
прилажу у оригиналу или овереној фотокопији. Пријаве са
доказима о испуњености услова доставити препорученом
поштом, у року од 8 дана од дана објављивања конкурса,
на горенаведену адресу, са назнаком „За конкурс“. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се разматрати.
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АКТУЕЛНО Сарадња фирме „BS Computer“ са зрењанинском филијалом НСЗ

СТРУЧНА ПРАКСА
КАО ОДСКОЧНА ДАСКА

Aнгажман петоро младих након праксе прерастао у радни однос
„BS Computer“ редовно сарађује са
зрењанинском филијалом НСЗ при реализацији програма стручне праксе. До
сада је ангажман петоро младих након
обављене праксе у овој фирми прерастао у радни однос. По речима директора Саше Бајића, при селектовању кандидата за стручну праксу бирају младе
који ће се уклопити у тим и по знањима
и вештинама, али и по својим професионалним преференцијама.
Бајић са поносом истиче да је „BS
Computer“ заправо расадник квалитетних ИТ кадрова. Након одређеног времена које проведу у овој фирми, често
се запошљавају у ИТ фирмама „Леви 9“
и „Вега“.
„BS Computer је добра референца
за запошљавање, добра одскочна даска. Информатичари су специфични као
радници. Имају посебан психолошки
склоп, чешће мењају фирме због засићења послом у једном окружењу
- чим им се пружи прилика прелазе у
другу фирму, у неко изазовније окружење“, истиче Бајић.
На стручној пракси тренутно је
Бојан Матић, мастер инжењер информационих технологија. Завршио је
Технички факултет „Михајло Пупин“
у Зрењанину, те му стручна пракса у
оваквој фирми много значи: „На пракси
сам међу колегама, међу ИТ стручњацима, а ментор ми је директор фиме“.

Бајић сматра да на тржишту рада
нема довољно стручних људи за рад у
ИТ сектору: „Зато ми укључујемо младе
у стручну праксу и кроз рад их постепено уводимо у посао, како би се видело
ко за шта има афинитете“.
„BS Computer“ нуди услуге пројектовања и израде рачунарских мрежа,
ИТ аутсорсинг (оutsourcing) - за клијенте који немају ИТ сектор реaлизују комплетне активности имплементације
информационе технологије по принципу „кључ у руке“, информатички инжењеринг, ИТ консалтинг, продају рачунара и рачунарске опреме, сервера,
итд. Фирма је основана 2005. године у
Зрењанину.
„Coveris Rigid Serbia“ d.o.o са седиштем у Зрењанину део је „Coveris
high performance packaging“ групације,
која је глобални лидер у производњи и
дистрибуцији амбалаже. Зрењанински
огранак бави се производњом пластичне амбалаже - пластичних чашица за
млеко и млечне производе, кутија и поклопаца за маргаринску индустрију. И
у овом предузећу млади након обављене стручне праксе обично остају као
запослени. До сада се 12 лица на овај
начин запослило.
„Кандидате за стручну праксу бирамо на основу постигнућа на тестовима познавања енглеског језика и рада

на рачунару, као и иницијалног интервјуа“, истиче директор Богдан Качар.
Од новембра 2015. године на
стручној пракси је Слађана Милосављевић, мастер економиста.
„Завршила сам Економски факултет у Суботици, стручну праксу започела сам на административним пословима, општим и кадровским, а затим
прешла да учим о продаји и обављам
послове комерцијалисте. Задовољна
сам компанијом, тимом, ентузијазмом
у овом динамичном окружењу“, каже
Слађана.
На пословима контроле квалитета
израде чаша и штампе за амбалажу је
струковни инжењер технологије Иван
Петровић. Његово радно место је у лабораторији, где се контролише квалитет
амбалаже за јогурт, кисело млеко, маргарин, бројних робних марки које виђамо у витринама маркета.
„Знања која сам стекао школовањем примењујем овде, али је значајна и помоћ ментора“, истиче Иван. Рад
у струци га испуњава и волео би да остане као радник у предузећу „Coveris“.
Током 2016. године на подручју
Средњобанатског округа 48 лица је
укључено у програм стручне праксе,
а 6 у програм стицања практичних
знања.
Александра Штрбац

Од почетка године запослено више од 1.700 Рома

СВАКО РАДНО МЕСТО - ДРАГОЦЕНО

„Са евиденције Националне службе за запошљавање у
првих седам месеци ове године запосленa су 1.752 лица ромске националности, што је повећање од 92 одсто у односу на
прошлу годину“, изјавио је министар за рад, запошљавање,
борачка и социјална питања Александар Вулин током посете фирми „Имо рециклажа“ (Immo Recycling) у Младеновцу,
која запошљава око 50 људи, углавном Роме.
„Они су наши суседи, наше комшије и деле са нама и добро и зло, већ вековима“, рекао је Вулин и нагласио да у Србији треба створити систем једнаких шанси за све и борити
се против било каквих предрасуда.
„Потребно је да се Роми укључе активније у тражење
посла, а држава је ту да им помогне одређеним субвенцијама за самозапошљавање“, истакао је министар.
Директор Националне службе за запошљавање Зоран
Мартиновић похвалио је „Имо рециклажу“ као позитиван
пример фирме која у сарадњи са НСЗ спроводи активне мере
политике запошљавања.
„Годишње се у тој фирми запосле три до четири лица
ромске националности, што можда делује као мали број, али
нама је свако радно место отворено за Роме драгоцено“, рекао је Мартиновић.
Бесплатна публикација о запошљавању

Повећан је и број Рома на евиденцији НСЗ, што говори
да су из пасивног стања прешли у активно тражење посла.
„У овој години нам је план да око 100 лица укључимо
у програм самозапошљавања, да буду оснивачи радњи и
упосле себе и своју породицу. Образовање Рома је кључно
за њихово запошљавање, а у програм образовања одраслих
прошле године укључено је 1.450 лица, од тога 635 Рома“, рекао је Мартиновић.
Директор фирме „Immo Recycling“ Зоран Симић каже
да у две фирме запошљавају више од 50 људи. Користе субвенције НСЗ и имају добру сарадњу са државом, а мали проблем представља неедукована радна снага, јер технологија
стално иде напред.
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Каква је судбина технолошких вишкова у
просвети

Запошљавање особа са инвалидитетом у
Војводини

НАСТАВНИЦИ НЕЋЕ
ОСТАТИ БЕЗ ПОСЛА

ПОСАО ЗА ОКО 2.000 ЉУДИ
На евиденцији НСЗ у Србији налази се
17.000 особа са инвалидитетом, а само у
северној покрајини око 5.000

Сви вишкови у просвети биће
распоређени у школе у којима има
слободних места
Сви технолошки вишкови у просвети биће распоређени
у школе у којима има слободних места, а просветари неће
штрајковати од 1. септембра, договорено је на састанку новог министра просвете Младена Шарчевића са представницима четири репрезентативна синдиката.
„Око 3.000 вишкова у Београду и око 6.000 и нешто у
Србији, али сва су места решива, тако да је то само питање
трансмисије са једног места на друго. Лично сам био три
пута технолошки вишак на почетку каријере и могу рећи
да су наставници привилеговани што неће остати без посла.
Жао ми је младих колега, који завршавају студије, а немају
шансу да уђу на ту листу. То је велики проблем“, каже министар просвете.

СМЕДЕРЕВО

ЗАПОСЛЕНИХ ВИШЕ
ЗА 9,3 ОДСТО

Према подацима смедеревске филијале НСЗ, број незапослених у првих седам месеци у односу на исти период
прошле године на територији града Смедерева смањен је
за нешто више од 6 одсто, а број запослених повећан за 9,3
одсто. Број радника који су склопили уговор на неодређено
време повећан је за скоро 25 процената.

Покрајинска влада у следећој години посебан акценат
ставиће на запошљавање особа са инвалидитетом и путем
конкурса обезбедити социјалним предузећима репроматеријал, опрему и машине, истакао је Павле Почуч, заменик
покрајинског секретара за привреду и туризам, приликом
обиласка предузећа „Лира“ у Кикинди, које запошљава особе
са инвалидитетом. У следећој години посао би требало да добије још 2.000 људи.
Покрајински секретаријат за привреду и туризам активно је започео израду плана за следећу годину у вези са запошљавањем ове категорије у Војводини.
„Подршка ће се огледати у набавци репроматеријала, опреме и машина, а посебан акценат биће стављен на
социјално предузетништво. Уколико успемо да остваримо
сарадњу са већ постојећим предузећима, сигуран сам да
ћемо врло брзо пронаћи решење за ново запошљавање. По
садашњој процени то је око 2.000 људи“, каже Почуч.
Позитиван пример је предузеће „Лира“ у Кикинди, које
једино на простору северног Баната запошљава особе са
инвалидитетом. „Лира“ упошљава 120 радника, а више од
70 одсто је са неком врстом инвалидитета. И поред доброг
пословања, помоћ је неопходна.
„Помоћ видимо у евентуалним обукама, можда додатним средствима, посредовању за успостављање сарадње са
купцима који нам нису доступни у овом тренутку и слично.
То би обезбедило наставак нашег пословања и континуитета“, каже Марија Хоџић, директорка „Лире“.
На евиденцији НСЗ у Србији се налази 17.000 особа са
инвалидитетом, а само у Војводини око 5.000.

НИШ

Г

ЈАВНИ РАДОВИ ЗА ЛЕПШИ ГРАД

радоначелник Ниша је заједно
са представницима Јавно комуналног предузећа „Медијана“ и
Националне службе за запошљавање - Филијале Ниш обишао Старо
гробље у Нишу, на коме се тренутно у
оквиру јавних радова спроводе послови
уређења и одржавања.
На овом локалитету, који датира из
70-тих година 19. века, постоји преко
200 споменика од велике историјске и
уметничке вредности. Ту се налази и
споменик чувеном Атанасију Петровићу - учитељу Таси, који је био први
управитељ Народне школе у Нишу.
„Радимо на изналажењу трајног
решења, јер повремено чишћење није
адекватан приступ у решавању овог
проблема. Овај комплекс ће постати
меморијални парк, а у реализацији
идеје ћемо искористити сву добру
праксу која је примењена у свету, као и
искуства других градова наше земље“,
истакао је овом приликом Дарко Булатовић, градоначелник Ниша.
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Комплекс заузима око 14 хектара и
веома је захтеван за одржавање.
„Овај простор, нажалост, није
обухваћен активностима редовног
одржавања ЈКП Медијана, тако да путем програма јавних радова, као и додатним ангажовањем наших радника,
покушавамо да уредимо ову површину.
Захваљујући разумевању Казнено-поправног завода у Нишу добили смо и
додатну радну снагу, па ће за који дан
резултати бити још видљивији“, казао је
Братислав Вучковић, директор ЈКП
„Медијана“.
„На овом послу, који реализује
Јавно комунално предузеће Медијана
заједно са Националном службом за
запошљавање, ангажовано је 7 незапослених. У сарадњи са ЈКП Медијана у
току је реализација још 2 јавна рада, на
којима је укупно ангажовано 35 лица”,
нагласио је Бобан Матић, директор
нишке филијале Националне службе за
запошлавање.
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Филијала Ниш НСЗ је до сада у
овој години реализовала јавне радове
у вредности од 25 милиона динара, на
којима је ангажовано 201 лице. Очекује се да до краја године овај број буде
знатно већи, јер су у току припреме за
реализацију јавних радова удруженим
средствима Националне службе за запошљавање и локалних самоуправа.
В. Крстић

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

МЛАДИ И БИЗНИС Покретање сопственог бизниса није лак посао, али…

ОРГАНСКА ХРАНА, ПИВО И САПУН

Искуства Јелене Марић, Владимира Василића, Борислава Радојковића, Никице
Маринковића, Милице Радовић и Горана Кијановића
Покретање сопственог бизниса
није лак посао, али у исто време представља изазов, кажу млади који су се
одлучили на тај корак, истичући да
им касније предузетнички дух постаје
стил живота, али и да би им у почетку
пословања добродошле одређене олакшице.
Јелена Марић, инжењер пејзажне архитектуре, одлучила је да пре две
године купи стадо коза и заједно са
мужем почне производњу у сопственој
млекари. Нису их поколебали неразумевање околине, али ни сопствени
страх од непознатог.
„Све је у животу неизвесно, па тако
и ово. Нисам дозволила да ме страх
блокира, мислим да је то у суштини најважније - да страх не буде опасност за
остварење наших снова“, каже Јелена.
Владимир Василић, глумац по
професији, каже да је након савладаног страха од упуштања у непознату
област, што је за њега била производња
сапуна, битно истражити тржиште,
бити креативан и размишљати о иновацијама.
„Много тога сам нашао преко интернета. Ступио сам у контакт са људима у свету који се овим послом баве.
Оно што данас правим је мој производ,
ретко ко прави сличан, већи део технике израде сапуна је заправо мој“,
објашњава Василић.
Са дипломом економисте и искуством рада у Лондону вратио се Борислав Радојковић, како би у Србији
започео занатску производњу пива. Задовољан је што се упустио у тај подухват, али сматра да би држава у почетку
требало мање да оптерећује младе када
одлуче да развију сопствени посао.
„Ако већ Национална служба или
која год институција покушава да наведе младе људе да започну свој посао,
мора негде бити све лабавије у старту,
не треба сећи грану која је тек почела
да расте“, сматра Борислав.
А за државу је 2016. година предузетништва, па оне који су решили
да сами себи буду газде помажу кроз

33 пројекта за које је издвојено 16 милијарди динара. Пројекте су подржале
и невладине организације, европске
институције и удружења привредника.
Шта је у излогу то је и у радњи - дословце је применио Никица Маринковић и покренуо сопствени бизнис.
Ваше је да кликнете на органски производ који желите, а све остало је посао
његовог тима - од обиласка произвођача до доставе на кућну адресу.
„Приметио сам да овде људи желе
да једу домаћу храну, међутим, немају
други избор осим пијаца, где је некада
чак проблематично утврдити одакле
производи долазе. Успео сам да решим
тај проблем и да помоћу мобилних технологија, веб-сајта, мобилних телефона,
таблета, рачунара - спојимо две стране“,
објашњава Никица.

Паун сапуни - Владимир Василић
Осим идеје за отварање фирме
био му је потребан и новац. Сву своју
уштеђевину је уложио у помоћ посредника и додатно образовање у Бечу, где
је пронашао инвеститора који је одлучио да уложи 20.000 евра у његову фирму. Касније је победио и на конкурсу
аустријске развојне агенције и освојио
награду од 50.000 евра.
„До страног новца смо дошли након две године труда и улагања. Инвеститора у Бечу смо нашли случајно, он
је био ментор на једној академији која

Јелена Марић
иначе спрема стартапове за тржиште.
Након три-четири месеца рада пристао је да уложи свој новац у замену за
учешће у фирми. Одушевљен је храном
из Србије“, каже Никица.
Милица Радовић из Аранђеловца је са својим пријатељем Гораном
Кијановићем одлучила да оснује туристичку агенцију у свом граду. После завршених студија новинарства и
дужег времена проведеног у тражењу
посла, завршила је и мастер студије.
„Годину дана сам радила као новинар на локалној телевизији у Аранђеловцу, а онда сам остала без посла. Како
изгледи нису били повољни, прихватила сам предлог пријатеља да заједнички отворимо туристичку агенцију.
Ја сам имала образовање, а он вишегодишње искуство у туризму стечено
како у земљи тако и на прекоокеанским и речним бродовима широм света,
што је било од велике користи“, прича
Милица.
Док су сређивали пословни простор њих двоје нису губили време и прошли су неколико стручних курсева у
већим агенцијама, како би се што боље
упознали са послом и прве клијенте дочекали спремни.
„Од првих разговора око заједничког посла знали смо да неће бити лако
и да ништа неће доћи само и преко
ноћи. Сконцентрисали смо се на навике
и жеље Аранђеловчана што се тиче путовања и дестинација и томе дали примат“, каже саговорница Танјуга.

Бесплатна публикација о запошљавању
Издавач: Национална служба за запошљавање, Директор: Зоран Мартиновић
Редакција: Весна Пауновић, Београд, Гундулићев венац 23-25/IV, тел. 011/2929-072, Огласи: Марина Миловановић, тел. 011/2929-302,
Лектор: Бранка Тарбук, Дизајн и припрема за штампу: Драгица Поповић, novine@nsz.gov.rs; Штампа: „Службени гласник„ ISSN 1451-4757

Оглашавање у публикацији „Послови„ је бесплатно.

Текст огласа за слободна радна места можете предати у најближој филијали/служби НСЗ.
Бесплатна публикација о запошљавању

31.08.2016. | Број 689 |

55

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

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

Бор

7. јула 29
тел. 030/453-100

ПОЗИВ ЈЕ БЕСПЛАТАН

Николе Пашића 77
тел. 019/444-500

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

Гњилане

Горње Кусце бб
тел. 064/8107-244

ПОКРАЈИНСКА СЛУЖБА ЗА ЗАПОШЉАВАЊE
Нови Сад

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

Косовска Митровица
Дрварска 10
тел. 028/423-090

